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Casos de Covid-19 aumentam 
39% e cidade chega a 15o óbito

SP 107 ganha alças de 
acesso para empresas

Holambra e a crise hídrica

6

Turismo 

Holambra passará a receber até 20 ônibus por dia

Depois de quase dois meses sem mortes, Holambra registrou a 15a vítima do Covid-19. Em sete dias, a Secretaria 
Municipal de Saúde registrou 23 novos casos, 39% a mais comparado à última semana, quando o município 

contabilizou 14. A cidade possui 17 pessoas em isolamento domiciliar e uma internada. 3

4
Como as mudanças climáticas afetarão 
as Cidades das Flores? No último dia 
25, aconteceu uma palestra para 
discutir esse assunto. Os organizadores 
prepararam um artigo para que você 
possa refletir sobre esse tema. 7
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Editorial

Histórias de Dona Ilda

 Nada melhor, nessa tarde de 
domingo, do que nos esque-
cermos um pouco de nosso 
corre, corre e pensarmos o que 
nos espera pela frente?

 Já temos cumpridos muitos 
anos de luta, de preocupações, 
de alegria, de tristeza, de ob-
jetivos alcançados, ou não, de 
conquistas, de vitórias, de al-
gumas decepções, de algumas 
pesquisas surpreendentes em 
nossa arte, de convívio com 
inúmeras pessoas, de nossos 
amigos, de poder estar curtin-
do nossa família, de ter sido 
premiada com muita saúde. 

 Enfim tudo isso é para que 
eu sempre agradeça a Deus 
por tudo o que nos tem pro-
porcionado.

 Nem sei por quê comecei a 
pensar em nosso futuro: nos 
dias que nos esperam. O que 
se passou não deve ser esque-
cido, mas precisamos nos pre-
ocupar agora como vamos pre-
encher as 24 horas que temos a 
cada dia. Vamos começar a nos 
lembrar mais de nossa agenda 
e fazer uma relação de nossas 
obrigações mais prioritárias.

 E quantas!!! Já fiz uma lista 
que quase não cabe em uma 
folha A4!!!

 Por isso, cada minuto não 
pode ser desprezado! Seus 60 
segundos estão rodando no re-
lógio da parede.

 Certa vez levei um relógio 
para um concerto e o relojoeiro 
me disse:

 - Posso tirar o ponteiro dos 
segundos?

 - Não, por favor!
 -Por quê?
 - Por qu ê preciso não me es-

quecer o quanto eles correm!
 Nosso tempo vai se tornan-

do cada vez mais curto! Por 
isso, não podemos desperdi-
çá-lo.

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

Divagando

 E as visitas que precisamos 
fazer? Não podemos acumulá-
-las, porque, muitas vezes, será 
tarde. E lá vem a agenda de 
novo! Lista nela!

 Com cuidado, muito boa 
vontade, com certeza daremos 
conta de toda=os os nossos 
compromissos!

 Agora a moda é se usar um 
verbo que é pouco usado em 
nosso vocabulário: minimizar. 
Seu significado, segundo Sér-
gio Ximenes é:” Tornar mínimo 
em grau, extensão, importân-
cia, etc.) 2 . Depreciar, fazer 
pouco de.”

 Então, agora esse verbo está 
sendo usado pelas donas de 
casa que dizem:

 - Estou minimizando minha 
casa. Isso quer dizer que ela vai 
tirar de sua casa tudo que for 
inútil.

 Na verdade é o que nós to-
dos já deveríamos ter feito há 
muito temo!

 Outro verbo também usado 
é desapegar, cujo significado 
segundo Sérgio Ximenes, é: “ 
Desapegar: “desafeiçoar-(se), 
desunir(se) “

 Então, esse deve ser um dos 
trabalhos prioritários em nossa 
organização de nossa casa. Só 
assim teremos mais espaços 
para podermos usufruir com 
mais prazer o local onde mo-
ramos.

 Tenho certeza que amanhã 
mesmo começo a minimizar 
minha casa!!!

Comemora-se, no próximo 
dia 7 de setembro, o 199º ano 
da independência do Brasil que 
levou à transformação do país 
em território livre e senhor de 
seus destinos.

Cabe, neste ano de tantas 
dificuldades políticas, sociais e 
econômicas, voltar o pensamen-
to sobre os destinos Brasil e so-
bre o papel que cada brasileiro 
desempenha no presente, pen-
sando no futuro.

Uma nação é formada pelo 
conjunto de cidadãos, com iden-
tidade cultural própria, num 
determinado território, que 
caminha junto na diversidade, 
nas diferenças e nas ideologias, 
rumo a um objetivo maior que é 
a construção da pátria como a 
casa de todos.

A manutenção desta unidade 
exige o esforço coletivo de traba-
lho e respeito mútuo, o funciona-
mento pleno das instituições que 

sustentam o processo democrá-
tico, um projeto de desenvolvi-
mento do país acima das ideolo-
gias vigentes. 

Seria bom aproveitar esta 
data para se fazer, como em to-
dos os outros dias, um exercício 
de cidadania lançando um olhar 
atento sobre os problemas que 
afligem o país e sobre as possi-
bilidades que ele tem de ser um 
local de convivência pacífica, de 
trabalho, de qualidade de vida.

199 anos da independência do Brasil

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

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

A saída das tropas dos Estados 
Unidos no Afeganistão, esta 
semana, depois de 20 anos de 
guerra, não foi comemorada 
pelos norte-americanos. Uma 
guerra inútil – se é que se 
pode chamar alguma de útil 
– deixando para trás, até abril 
de 2021 um saldo de cerca de 
174. 000 mortos: 47.245 civis, 
entre 66 000 e 69 000 mem-
bros das forças de segurança 
afegãs e pelo menos 51.000 
insurgentes islamitas, a maio-
ria ligados ao Talibã (organi-
zação fundamentalista suni-
ta), Insanidade absoluta a um 
custo de mais de 2 trilhões de 
dólares!
O cidadão comum ouve e lê 
notícias sobre a guerra, mas 
pouco ou nada sabe sobre o 
país. Desconhecendo a histó-
ria, a mente ocidental - con-
centrada em seus hábitos e 
costumes - tem dificuldades 
de, realmente, entender o 
que vem se passando há mi-
lênios no Afeganistão.
Um país da Asia Central, per-
tenceu a vários impérios: do 
macedônio, de Alexandre o 
Grande, até o britânico (pro-

tetorado da Inglaterra a par-
tir de 1880, período que du-
rou até 1919), passando pelo 
mongol (liderado por Gengis 
Khan), hindu, turco otomano 
e russo.
Creio ser importante - nes-
te mundo mais globalizado 
que nunca – que as pessoas 
alarguem seus conhecimen-
tos para tentar entender um 
pouco como e o que se passa 
fora de nosso país, mas que a 
todos atinge como cidadãos 
influenciando nossas vidas. 
Não existem mais fatores 
ocorrendo mundo afora que 
fiquem restritos aos seus ce-
nários. A intercomunicação 
entre pessoas de todas as ra-
ças e etnias é livre, desimpe-
dida, alterando hábitos até 
então arraigados. Flui como 
vasos comunicantes de na-
tureza política, econômica e 
social!
Que novo país está surgindo 
– ou ressurgindo depois de 
mais um longo conflito? Ago-
ra denominado Emirado Islâ-
mico do Afeganistão - onde 
a idade média da população 
(38,9 milhões de habitantes) 

é de 19 anos, 42,5% da popu-
lação tem 14 anos ou menos 
e a expectativa de vida é de 
65 anos, e que – novamente – 
estará sendo governado pelo 
Taliban. E qual o peso da in-
fluência (e interesses) de Chi-
na e Rússia no novo governo?   
Atente-se para o fato de que 
além de ouro, de ferro, cobre, 
cobalto e nióbio o país é rico 
em lítio, metal usado na fabri-
cação de baterias de carros 
elétricos e telefones celulares. 
As reservas, juntas, são avalia-
das em US$ 1 trilhão em um 
país cuja economia é baseada 
no comércio ilegal de drogas.  
Ademais, as relações interna-
cionais estão sendo revistas 
em função do urgente abrigo 
humanitário - por diversos 
países ocidentais - de milhões 
de refugiados afegãos. Con-
tingentes que integrados a 
outras culturas a elas levarão 
a sua alterando, mais uma 
vez, o perfil social de comu-
nidades ocidentais como já 
vem ocorrendo - há décadas 
– por outros êxodos. 
Não estamos a sós em nosso 
quintal.

Não estamos a sós em nosso quintal
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De acordo com 
informações di-
vulgadas pelo 
Departamento 
Municipal de 
Saúde nesta 
quinta-feira, 
dia 2 de setem-
bro, Holambra 
contabilizou na 
última semana 23 no-
vos casos de Covid-19, núme-
ro superior aos 14 registra-
dos na semana anterior. Foi 
confirmado ainda o 15º óbi-
to: mulher de 31 anos, sem 
comorbidades identificadas, 
falecida em 27 de agosto em 
hospital de Casa Branca. Ho-
lambra não registrava óbitos 
relacionados à doença desde 
o início de julho. Até o mo-
mento os casos confirmados 
somam 2.048, com 2.015 
pessoas consideradas cura-
das. 17 pessoas estão em iso-
lamento domiciliar e uma em 
situação de internação.

A imunização, por outro 
lado, segue avançando. Du-
rante a semana o município 

iniciou a vacinação 
de adolescentes 

entre 15 e 17 
anos sem co-
m o rb i d a d e s . 
Entre segunda 
e quinta-feira 

foram aplicadas 
996 doses, sendo 

que 477 pessoas 
receberam a primei-

ra e 519 a segunda dose. Na 
sexta-feira o município segue 
imunizando moradores com 
segunda dose prevista para 
aplicação no dia 3 de setem-
bro – e aguarda a liberação 
de novo lote por parte do 
Governo do Estado para dar 
continuidade à vacinação por 
faixa etária. 

“Apesar de a cobertu-
ra vacinal continuar sendo 
ampliada, infelizmente re-
gistramos um novo óbito, o 
que reforça a necessidade 
de mantermos a cautela e 
as condutas de prevenção”, 
afirmou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.

Casos voltam a subir e 
Holambra tem 15a vítima

a águas de holambra é um dos 100 lugares 
mais incríveis para SE trabalhar do brasil
Segundo a pesquisa FIA Employee Experience 
(FEEx), que reconhece as empresas que mais 
se preocupam com a criação de um ambiente 
incrível de trabalho para seus colaboradores.

In.crí.vel
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Obras na SP 107 deixam trânsito lento e 

motoristas precisam ficar atentos

ção, em junho foram regis-
trados dois acidentes.  

Nos sete primeiros me-
ses deste ano, foram regis-
tradas 14 ocorrências, nú-
mero elevado comparado ao 
mesmo período do ano pas-
sado, quando o total foi de 
nove acidentes.  Em 2019 o 

Infosiga registrou sete ocor-
rências no mesmo período. 

Quase todos os acidentes 
em julho foram de choque 
ou colisão, envolvendo prin-
cipalmente motociclistas. 
Motoristas de transporta-
doras reclamaram do volu-
me de ciclistas no acosta-

mento da rodovia e turistas, 
que param na rotatória de 
acesso ao portal para tirar 
fotos.   

Vale sempre lembrar que 
para evitar acidentes deve-
-se respeitar as leis de trân-
sito, como trafegar na velo-
cidade recomendada da via, 

manter pelo menos três me-
tros de distância do veículo 
da frente, não usar celular 
enquanto estiver dirigindo 
e nunca parar em acosta-
mentos ou rotatórias – só 
em caso de emergência. E é 
bom sempre lembrar a má-
xima: se beber, não dirija.

Esdras Domingos

Quem costuma passar 
pela Rodovia Prefeito Aziz 
Lian (SP 107) no trecho en-
tre o Portal de Holambra e 
o trevo de Santo Antônio 
de Posse, vem enfrentando 
lentidão no início da ma-
nhã e fim de tarde, devido a 
obras que estão sendo rea-
lizadas na altura do km 29. 
Os motoristas devem ficar 
atentos nesse trecho, onde 
estão sendo colocados dis-
positivos de acesso a em-
presas que ficam nas proxi-
midades. 

De acordo com o DER, as 
obras não são do Governo do 
Estado e a responsabilidade 
é dessas empresas. O órgão 
estadual informou também 
que o tráfego pesado não se 
deve a um aumento no nú-
mero de veículos. Na SP 107, 
que liga Amparo, passando 
por Holambra, até Artur No-
gueira, passam por dia cerca 
de 18 mil automóveis. 

Acidentes
No mês de julho houve 

um aumento no número de 
acidentes entre o acesso ao 
Moinho Povos Unidos, em 
Holambra, e o trevo de San-
to Antônio de Posse. Dados 
do Infosiga apontam que no 
mês retrasado aconteceram 
seis acidentes nessa região 
da rodovia. Como compara-
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Curso gratuito de ajudante de cozinha é 

ministrado em unidade móvel do Via Rápida

Campanha de 
adoção de animais 
acontece amanhã 

A Prefeitura de Holam-
bra volta a promover neste 
sábado, dia 4 de setembro, 
campanha voltada à adoção 
responsável de animais. A 
ação acontece a cada duas 
semanas, sempre aos sá-
bados, junto ao trecho dos 
guarda-chuvas coloridos da 
Alameda Maurício de Nas-
sau. Denominado “Patinhas 
de Holambra”, o projeto teve 
início em julho e já conseguiu 
um novo lar para 19 cães que 
anteriormente dependiam do 
acolhimento de protetores de 
animais particulares.

Além da adoção presencial, 
é possível realizar esse ato de 
carinho através do Instagram 
do projeto (https://www.ins-
tagram.com/patinhasdeho-
lambra/), que também apre-

senta os cães disponíveis e 
explica como participar como 
voluntário dos eventos que 
serão promovidos. A iniciativa 
conta com os seguintes parcei-
ros e colaboradores: Recan-
to Pet, Agropet, Animais Vet 
Agro, Saúde Animal, Pet House 
e Flores na Mão. 

“É gratificante observar 
que através dessa ação 19 
cãezinhos já encontraram um 
novo lar, onde podem desfru-
tar de amor e acolhimento. 
Além de ser um ato de genero-
sidade, a adoção responsável 
de um animal colabora para 
minimizarmos um problema 
da área de zoonoses, já que 
animais de rua podem trans-
mitir doenças”, explicou o dire-
tor municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias.

Os holambrenses inscri-
tos no curso de ajudante de 
cozinha oferecido pela Pre-
feitura por meio de parceria 
com o Programa Via Rápida, 
do Governo do Estado, deram 
início nessa terça-feira, dia 31 
de agosto, às aulas na unida-
de móvel estacionada ao lado 
do Teatro Municipal. Com três 
turmas divididas entre os pe-
ríodos da manhã, tarde e noi-
te, o curso tem 80 horas/aula 
e aborda temas como manipu-
lação de alimentos, segurança 
no trabalho, teor nutricional, 
higiene, acondicionamento 
e conservação, qualidade da 
matéria-prima, corte, pesa-
gem e técnicas de preparação. 
Cada estudante recebe uma 
bolsa-auxílio de R$ 210,00.

Jonathan Júlio de Lima, de 
30 anos, trabalha num comér-
cio familiar no ramo alimentí-
cio e está fazendo o curso no 
período da manhã. “Fico mui-
to grato em ter essa oportu-
nidade de aperfeiçoar conhe-
cimentos. Holambra investe 
muito no turismo e alimen-
tação gira em torno de tudo 
isso. Graças ao horário diver-
sificado estou conseguindo 
utilizar um tempo vago para 
me aprimorar”, contou.

A professora Elisabete dos 
Santos Costa e Silva é uma 
das responsáveis pelas aulas. 
”Às vezes a pessoa tem algu-
ma experiência no ramo de 
alimentação, mas falta uma 
base teórica, informações 
importantes sobre ética pro-

fissional, higiene, técnicas em 
utilizar utensílios. O curso 
proporciona tudo isso, além 
da parte prática”, disse. 

Elisabete divide as aulas 
com a professora Sandra Apa-
recida Batista de Souza, peda-
goga com 33 anos de experi-
ência, que avalia: “o curso é 
de suma importância, pois au-
menta a bagagem cultural dos 
alunos, favorecendo os que 
buscam empregos no ramo 
alimentício e também aqueles 
que desejam empreender”.

“O curso presencial e gra-
tuito de ajudante de cozinha 
é uma oportunidade para ca-
pacitar aqueles que querem 
trabalhar na área ou aprimo-
rar suas habilidades. Os ser-
viços na área de alimentação 

estão intimamente ligados ao 
turismo, gerando emprego e 
renda, e a capacitação facilita 
esse processo”, avalia Alessan-

dra Caratti, responsável pelo 
Espaço do Empreendedor, que 
coordena a parceria entre o 
município e o Via Rápida.

agradecimento

A empresa KEES agradece aos nossos colaboradores a valiosa 
colaboração no Combate ao Incêndio ocorrido no dia 26/08/2021 na 
vegetação próximo ao Rio Pirapitingui.

“Todos aqueles que dedicam uma parte de sua vida a ajudar os 
outros são dignos de reconhecimento”

Caynan, Robson Fernandes, Wesley Santos, Robson Jacinto, Adriano, Willian, 
Adenilson, Alexandro, José Cicero, Wesley Lopes, Benedito, Rodrigo, Mizael e Mathijs.
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Decreto municipal impõem novas regras 

para ônibus e vans de turismo

Prefeitura faz reformas em escolas e creches municipais

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

Segunda a sexta das 6h as 22h
Sábados, domingos e feriados das 8h as 12h

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

A Prefeitura de Holambra 
publicou na última sexta-fei-
ra, dia 26 de agosto, o Decreto 
Municipal nº 1649/2021 que 
determina novas regras para 
acesso e permanência de 
ônibus e vans de turismo nos 
limites do município. O do-
cumento revoga a proibição 
instituída em junho de 2021 
em função da pandemia e es-
tabelece que esses veículos 
passem a ser cadastrados em 
plataforma a ser criada pelo 
Departamento Municipal de 
Turismo e Cultura. 

Apenas os 20 primeiros 
ônibus inscritos terão o in-
gresso liberado mediante au-
torização prévia, que deverá 

ser impressa e afixada nos 
veículos em local visível para 
possibilitar o serviço de fisca-
lização. Ainda de acordo com 
a nova normativa, cadastros 
adicionais serão aceitos em 
caráter excepcional com apre-
sentação de reservas de hotéis 
ou pousadas em Holambra ou 
em um raio de 70 km.

“Precisamos normatizar 
o acesso de grandes grupos 
ao município para evitar ex-
cessos e superlotação nos 
espaços públicos. É impor-
tante que as pessoas que 
organizam excursões leiam 
detalhadamente o decreto 
para evitarem inconvenien-
tes no momento da visita”, 

informou a diretora da pasta, 
Alessandra Caratti. 

Segundo ela, a medida 
tem por objetivo organizar o 
crescente fluxo de visitantes, 
assegurando experiências tu-
rísticas que sejam positivas 
e adequadas à estrutura da 
cidade. “Queremos receber 
bem as pessoas que esco-
lhem Holambra como desti-
no. Pra isso, é preciso regrar 
excursões de acesso coleti-
vo”, explica.

O cadastro de excursões vi-
sando autorização poderá ser 
realizado através do Portal do 
Governo, em www.holambra.
sp.gov.br, na aba de Serviços, 
Cadastro para Excursões.

ção acontece nos 208 me-
tros de pilares que delimi-
tam a unidade escolar. Após 
o trabalho de lixamento, 
nova pintura será aplicada 
às superfícies, revitalizando 
e preservando as estruturas 
de fechamento do prédio. 
A previsão é que o serviço 
seja finalizado até dia 17 de 
setembro. Em uma segunda 
fase, os espaços existentes 
entre os pilares serão elimi-
nados com a implantação de 
alambrado interno.

Além disso, obras visan-
do readequação de espaços 
nas cozinhas estão sendo 
realizadas na Creche Casu-
lo e escolas Joaquim Felipe 
de Almeida e Recanto das 
Palmeiras. Elas se estende-
rão às demais unidades de 
ensino da cidade, somando 
investimento de cerca de R$ 
270 mil. 

De acordo com a diretora 
municipal de Obras e Desen-
volvimento Urbano e Rural, 
Yessika Eltink, o trabalho 

será dividido em etapas. “As-
sim que o serviço for con-
cluído nestes locais, passa-
remos para mais um grupo 
de 3 ou 4 unidades, até que 
o serviço seja concluído em 
toda a rede”, explicou. 

O Departamento Munici-
pal de Educação ressalta que 

não haverá prejuízo para 
alunos e funcionários du-
rante o período de trabalho. 
“As refeições, durante a exe-
cução das melhorias, serão 
preparadas em outro espaço 
e entregues nas unidades”, 
conta a diretora da pasta, 
Claudicir Pícolo.

A Prefeitura de Holambra 
vem realizando uma série de 
melhorias em escolas e cre-

ches do município. Na escola 
Maria José Van Ham (Jardim 
das Primaveras), a manuten-

https://www.facebook.com/H1-Fit-112387614286378
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Clique   AQUI 
e se inscreva 

Tema da palestra 
(25/08), organizada pela 
Associação de Engenheiros 
Arquitetos e Agrônomos de 
Holambra em parceria com 
a Faculdade de Agronegó-
cios de Holambra – A FAA-
GROH, com apoio da HC2 e 
do Jornal da Cidade.

O palestrante Dr. Orival-
do Brunini, Eng. Agrônomo 
e PHD em Agrometeoro-
logia, membro do grupo 
Agrometeorologia da Or-
ganização Meteorológica 
Mundial e Vice-Presidente 
da Sociedade Internacional 
de Agrometeorologia focou 
principalmente nos impac-
tos das alterações climáti-
cas na Agricultura e a ques-
tão das chuvas. 

O palestrante associou os 
possíveis efeitos do aqueci-
mento global e os cenários 
de mudança climática com a 
distribuição de chuvas, preci-
pitação, capacidade de reten-
ção de água no solo e enfati-
zou os aspectos fitotécnicos 
de manejo e incorporação 
do melhoramento genéticos 
com a escolha de variedades 
resistentes ao calor e à seca.

Sabe-se que o clima é o 
fator principal na produtivi-
dade agrícola, mesmo com o 
avanço de técnicas como va-
riedades melhoradas, orga-
nismos geneticamente modi-
ficados e sistema de irrigação.

Prevê-se que o Efeito Es-
tufa, além de provocar um 
aumento nas temperaturas 
da ordem de 1,5ºC o que 
provocará o aumento nos 

eventos extremos tais como 
chuvas intensas, ondas de 
frio/calor extremo, má dis-
tribuição de chuvas com 
reflexo no deslocamento 
populacional e na mudança 
de hábito agrícola. 

Além da temperatura, 
para se medir os impactos 
deve ser considerar tam-
bém a precipitação, radia-
ção solar, ventos, em combi-
nação com a vegetação.

As mudanças estão ocor-
rendo (isso já é um fato) e 
cabe à ciência construir ce-
nários combinar a tempera-
tura com outro importante 
elemento: a precipitação. Ali-
ás, Dr. Brunini destacou, que 
a escassez hídrica é um pon-
to muito mais preocupante.

Para ilustrar os efeitos 
das mudanças climáticas, 
ele citou a cultura da cana-
-de-açúcar - que possui 5,6 
milhões de hectares  (se-
gundo o IBGE/2016) só no 
estado de São Paulo. 

Para tal, mostrou umas 
figuras que retratam bem, 
o significado da mudança 
de temperatura e a questão 
das chuvas.

 As regiões verdes no 
Mapa indicam locais (atu-
ais) com grande aptidão 
para produção de cana-de-
-açúcar. Em contrapartida, 
as regiões vermelhas são 
consideradas inaptas para 
produção dessa cultura.

Num novo CENÁRIO, 
considerando um aumento 
de 2 graus centígrados na 
temperatura e  uma redução 

de 20% na precipitação, te-
remos uma redução das áre-
as aptas para essa cultura:

Ou seja a redução drásti-
ca das áreas aptas a produ-
ção da cana-de-açúcar (des-
tacadas em vermelho).

Isso, sem mencionar os 
efeitos em outras culturas 
agrícolas.

O aumento da tempera-
tura, provocado pelo cha-
mado Efeito estufa, provoca 
também uma escassez hí-
drica e isso muito mais im-
pactante para a agricultura 
e consequentemente para 
as pessoas.

O preocupante é que 
mudança climática já é um 
fato e está relacionado di-
retamente com a escassez 
hídrica!

Diante disso a pergun-
ta é: Estamos preparados 
para isso?

Pensando ainda mais 
localmente: se a questão 
hídrica afetar Holambra? 

Quais as atitudes que 
devemos ter para minimi-
zar essa situação?

A palestra está dispo-
nível em https://youtu.
be/InwaPpEgdSc.

A Associação dos Agronomos 
quer contribuir, mas conta 

com a sua participação. Para 
tal, estamos organizando 

uma série de palestras, para 
que assim, estejamos mais 

conscientes e preparados para 
esse grande desafio.
Em breve estaremos 

anunciando a próxima 
palestra, fiquem atentos.

Mudanças climáticas: Holambra está preparada?
Prazo de inscrições para o Bolsa 
Trabalho foi prorrogado até hoje

Termina hoje o novo pra-
zo de inscrições para o Pro-
grama Bolsa Trabalho, do 
Governo do Estado, que tem 
como objetivo promover 
qualificação profissional e 
geração de renda para pesso-
as em situação de vulnerabi-
lidade social. Os interessados 
devem acessar o site www.
bolsadopovo.sp.gov.br.

A iniciativa irá selecionar 
e contratar cidadãos desem-
pregados para 4 horas diá-
rias de trabalho, 5 vezes por 
semana, em atividades em 
órgãos públicos, durante pe-
ríodo de 5 meses. O benefi-
ciário contará com bolsa-au-
xílio de R$ 535,00 e curso de 
qualificação profissional.

Para participar é neces-
sário ser maior de 18 anos 
e morar no Estado de São 
Paulo há pelo menos 2 anos. 
Também é preciso estar de-
sempregado e ter renda fa-
miliar de até R$ 550 por pes-
soa. O interessado não pode 
ser beneficiário de Seguro 
Desemprego ou qualquer 
outro programa assistencial 

equivalente.
Para Holambra foram dis-

ponibilizadas 40 vagas. Os 
cidadãos podem escolher 
seis opções de cursos pro-
fissionalizantes da Univer-
sidade Virtual do Estado de 
São Paulo e do Centro Paula 
Souza, com duração de 80 
horas: Auxiliar de Controle 
de Produção e Estoque, Ges-
tão Administrativa, Gestão 
de Pessoas, Organização de 
Eventos, Rotinas e Serviços 
Administrativos e também 
Secretariado e Recepção.

Haverá seleção e a convo-
cação ocorrerá por meio de 
publicação no Diário Oficial. 
“Trata-se de uma importan-
te oportunidade para quem 
está em busca de uma coloca-
ção no mercado de trabalho”, 
disse o prefeito de Holambra, 
Fernando Capato. “Com este 
programa, as pessoas que 
mais precisam terão a opor-
tunidade de se capacitar e de 
trabalhar, transformando a 
vida de suas famílias e abrin-
do novas portas para seu 
próprio futuro”.

https://forms.gle/UVAAp9B2VzfEefhQ9
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Com o objetivo de refor-
çar a arborização urbana 
do município, teve início 
em 28/08 o Projeto Bairro 
Verde, promovido pela Se-
cretaria de Serviços Urba-
nos e Meio Ambiente de In-
daiatuba e parceria com a 
Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec). 
O Grupo UniEduK também 
participa da iniciativa.

“Nós entraremos com 
suporte técnico de docen-
tes e alunos da FAAGROH 
na coleta das sementes, na 
produção das mudas do-
adas nessa primeira e nas 
demais partes do projeto. 
As espécies produzidas são 
nativas da flora da região e 
adaptadas para o plantio 
na área urbana”, explicou o 
diretor da FAAGROH, prof. 
Ronan Machado. 

De acordo com o secre-
tário Guilherme Magnus-
son, equipes formadas por 
funcionários do Meio Am-
biente, do Grupo UniEduK 
e por estagiários da Fiec 
farão visitas às residências 
do bairro para explicar os 
benefícios da arborização 
urbana e fazer o cadas-
tramento das famílias que 
desejarem ter uma árvo-
re plantada na calçada de 
suas residências. 

“Nesta etapa do proje-
to, além da conscientiza-
ção ambiental, queremos 
orientar a população que 
serão tomados todos os 
cuidados com o plantio, 
usando espécies de ta-
manhos adequados, com 
mudas que se adaptam ao 

ambiente e que não trarão 
problema futuros como 
contato com a fiação, por 
exemplo”, afirmou.

O bairro João Pioli será 
o primeiro a ser atendido 
e as atividades começam 
às 8h30. Os plantios se-
rão realizados no dia 18 
de setembro, antecipando 
as ações em comemora-
ção ao Dia da Árvore. Para 
mais informações sobre o 
Projeto Bairro Verde, ht-
tps://www.indaiatuba.
sp.gov.br/relacoes-insti-
tucionais/imprensa/noti-
cias/30089/. 

 
UniEduK Solidário
Com o mote “A cada 

novo seguidor, uma árvore 
será plantada”, a campanha 
UniEduK Solidário, realiza-
da durante o mês de maio, 
resultou no compromisso 
do plantio de 860 árvores, 
número respectivo aos no-
vos seguidores conquista-
dos com essa ação na pági-
na das redes sociais. Parte 
desse total será plantada 
por meio da parceria com 
o Projeto Bairro Verde, 
que contará ainda com o 
suporte técnico de docen-
tes e alunos da FAAGROH 
– Faculdade de Agronegó-
cios de Holambra, que faz 
parte do Grupo UniEduK, 
ao lado da UniFAJ (Jaguari-
úna) e UniMAX (Indaiatu-
ba). A campanha reflete o 
posicionamento do Grupo 
UniEduK que, há 22 anos, 
realiza ações alinhadas à 
responsabilidade social e 
ambiental.

Grupo UniEduK participa 
do Projeto Bairro Verde da 
Prefeitura de Indaiatuba

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Iniciativa propõe melhorar arborização urbana do município

Os contratos em geral e as ne-
gociações bancárias são procedi-
mentos corriqueiros e necessárias 
a muitas pessoas físicas, jurídicas 
e produtores rurais. 

Por outro lado, quando tais 
procedimentos não são realizados 
adequadamente, tornam-se moti-
vos de preocupação e dor de ca-
beça. Não é raro vermos decisões 
mal tomadas que resultam em 
perdas de bens e/ou no aumento 
de dívidas.

Assim, entender todos os di-
reitos e as obrigações, em qual-
quer tipo de contrato e de nego-
ciação, é fundamental. É preciso 
saber aproveitar as vantagens de-
rivadas dessas relações, a fim de 
maximizar os lucros e expandir o 
empreendimento.

Dessa forma, considere as in-
formações a seguir!

Elaboração, revisão e 
negociação de contratos de 

agronegócio
A formação de relações por 

meio de contratos possibilita mais 
oportunidades de crescimento ao 
médio e pequeno produtor rural. 
Negociar parte da colheita por 
insumos e máquinas, como no 
caso do contrato barter, tende a 
gerar grandes vantagens. Sendo 
responsável por grande parte do 
faturamento da empresa agrícola, 
ele facilita a vida do agricultor que 
precisa investir em aquisições, 
mas tem dificuldade em fazê-las.

Contratos agrários típicos, 
como os de arrendamento rural 
e parceria, da mesma forma, cos-
tumam ser acordos benéficos. A 
cessão de uso de um pedaço de 
terra gera economias tributárias 
ao produtor, ao mesmo tempo em 
que possibilita a ele investir em 
seu negócio.

Apesar dos diversos prós que 
todos esses contratos apresen-
tam, é fundamental ter atenção 
ao formalizar qualquer tipo de 
instrumento. Não é raro nos de-
pararmos com negociações con-
fusas, obscuras ou mesmo equi-
vocadas, pelo desconhecimento 
ou má compreensão das leis. O 
prejudicado, nesses casos, quase 
sempre é o produtor rural, que 
acaba arcando com prejuízos des-
necessários.

Ter auxílio de um profissional 
especialista afasta erros e dispên-
dios, e garante mais proteção à 
parte mais vulnerável da relação. 
O profissional é, também, uma 
solução para ajudar em necessi-
dades de revisão, negociação e re-
negociação, a fim de aperfeiçoar o 
texto do contrato.

Negociações bancárias
Negociações bancárias, da 

mesma forma, podem beneficiar 
ou lesar os produtores, dependen-
do da forma como são feitas. En-

tre esses tipos de procedimentos, 
podemos encontrar: repactuação 
de dívidas, abertura de crédito e 
substituição de garantias.

Repactuação de dívidas
Ter dívidas com bancos é 

uma realidade de pessoas físicas, 
jurídicas ou produtores rurais. 
Quando a situação fica drástica, a 
escolha de muitos é realizar mais 
negociações, fazendo contratos 
encadeados com as instituições 
financeiras, a fim de tentar ajustar 
as parcelas dos débitos devidos. 

Acontece que, geralmente, 
nesse tipo de ação, existem juros 
implícitos, fazendo o cliente en-
trar em uma bola de neve: as dívi-
das só aumentam e ficam intermi-
náveis. Com isso, a renda familiar 
e o desenvolvimento do negócio 
ficam comprometidos.

Taxas exorbitantes
Os bancos buscam se proteger 

do endividamento por isso elevam 
os valores cobrados. E na maioria 
das vezes cabe a um profissional 
detectar estas taxas indevidas no 
contrato.

Fator emocional
Não é raro nos depararmos 

com ameaças irreais, feitas ape-
nas com o intuito de coagir o de-
vedor. Muitos pequenos e médios 
empresários não têm experiência 
nesse tipo de situação, o que torna 
as tentativas de negociação de for-
ma “informal” desgastante.

Falta de planejamento
Saber se preparar e tomar as 

melhores decisões é essencial 
para evitar o aumento de dívidas. 
Enfrentar essa situação sem apoio 
dificulta fazer boas escolhas e 
identificar uma solução mais jus-
ta e econômica. É fundamental ter 
um estudo da capacidade de pa-
gamento, para encontrar a saída 
mais plausível.

Má negociação
Alguns casos podem ser resol-

vidos pela via administrativa, não 
necessitando envolver o judiciá-
rio. Reconhecê-los torna a nego-
ciação mais econômica e célere.

Para evitar tudo isso, contar 
com a ajuda de especialistas na 
área, como um advogado e uma 
empresa de cobrança especiali-
zada no momento de qualquer 
repactuação, tende a diminuir os 
encargos e todos outros fatores 
desgastantes. Estes profissionais 
são capazes de identificar o que 
foi cobrado e exigido além do 
permitido, e assim excluir. Além 
disso, o profissional tende a tratar 
o caso com mais racionalidade, 
poupando, assim, o cliente de es-
tresses desnecessários.

Abertura de crédito

Considerado um dos mais im-
portantes instrumentos de estí-
mulo à produção agrícola, o crédi-
to rural precisa ser constituído de 
maneira a propiciar os melhores 
resultados possíveis ao produtor.

Os créditos, como o de custeio, 
de investimento e de comerciali-
zação, são incentivos do governo 
para ajudar o agricultor a se de-
senvolver. Eles auxiliam de forma 
a cobrir despesas dos ciclos pro-
dutivos, comprar insumos e bens 
duráveis, além de oferecer me-
canismos para que o produtor se 
proteja contra o período de queda 
dos preços no mercado.

Entender como funciona 
o crédito rural permite maior 
aproveitamento dos benefícios. 
É importante ter uma noção, por 
exemplo, de garantias, valores, 
taxas, prazos, documentos exi-
gidos e os principais programas 
disponíveis, a fim de obter mais 
facilidades para a vida no campo. 
A finalidade deve ser aprimorar 
as atividades no empreendimento 
agrícola e investir em equipamen-
tos para o aumento de lucros.

SUBSTITUIÇÃO DE GARAN-
TIAS.

Na substituição de garantia, 
determinado bem é substituído 
por outro, em prol de garantir o 
pagamento das dívidas. Esse é ou-
tro processo que precisa ser muito 
bem planejado, com o objetivo de 
afastar qualquer desvantagem ad-
vinda da decisão. Aqui, também, 
faz-se necessário conhecer todas 
as exigências e garantias, para evi-
tar cláusulas abusivas e aumento 
dos passivos com os bancos.

Os contratos de agronegócio 
e as negociações bancárias são 
direitos do produtor rural, que vi-
sam beneficiá-lo em seu empreen-
dimento. No entanto, como pode-
mos perceber, é importante uma 
assessoria profissional, que possa 
compreender todos os termos por 
trás de cada decisão, a fim de evi-
tar ciladas.

Revisão e negociações de contratos bancários

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.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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● DIVERSOS ●

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 
iniciantes 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.

 Procuro serviço de faxina, cobro R$ 100,00 a diária. 
       (19) 971548493 - falar com Janete

Nº 1262
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro:
OTÁVIO AUGUSTO VITOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Campinas SP, no 
dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e quat-
ro (23/11/1994), residente e domiciliado na Rua Pandanus, 206, 
Parque Residencia  Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho 
de AGOSTINHO ANTONIO VITOR e de ROSANA APARECI-
DA SERRAGLIO VITOR.
  ANDRESSA  TEODORO   FERREIRA,nacionalidade  
brasileira, estado  civil solteira, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida em Campinas-SP, (registrada em Jaguariúna-SP),  no 
dia vinte e quatro de setembro  de mil novecentos e noventa e 
nove (24/09/1999),residente e domiciliada  na Rua Laranjeiras, 
255, Camanducaia, Holambra, SP, CEP:13825000,filha de JOSÉ 
APARECIDO DA SILVA FERREIRA e de LUZIA TEODORO 
FERREIRA.
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.

Nº 1263
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: 
VALDECIR PERANDRÉ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão serviços gerais, nascido em Francisco Alves-
PR, no dia quatorze de outubro de mil novecentos e sessenta e 
nove (14/10/1969), residente e domiciliado na Rua Massaran-
duba, 355, Parque dos Ipês, Holambra - SP, CEP: 13825-000, 
filho de SALVADOR PERANDRÉ e de TERESA NORY PER-
ANDRÉ. 
MARIA CICERA OLIVEIRA DE ANDRADE, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profissão doméstica, nasci-
da em Pilar-AL, no dia trinta e um de janeiro de mil novecen-
tos e sessenta e oito (31/01/1968), residente e domiciliada na 
Rua Massaranduba, 355, Parque dos Ipês, Holambra, SP, CEP: 
13825-000, filha de JOSÉ RUFINO DO SANTOS e de MARIA 
DEUSA OLIVEIRA. 
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, 27 de agosto 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

Trecho da Maurício de 
Nassau ficará fechado 
para veículos  nos fins de 
semana entre 8h e 19h

Entrega oficial da readequação da quadra do Imigrantes será neste sábado
A atividade, que estava prevista para acontecer na última semana, precisou 
ser cancelada em função da chuva

A partir deste sába-
do, dia 4 de setembro, 
o trecho da Alameda 
Maurício de Nassau 
compreendido entre 
a Rua Inácio Fonseca 
e a Rua Girassóis será 
fechado para trânsito 
aos finais de semana e 
feriados, sempre entre 
8 horas da manhã e 7 
horas da noite. A me-
dida tem por objetivo 
organizar o fluxo de 
veículos e garantir mais 
proteção aos pedestres 

que passam em grande 
número pela região.
O fechamento, de 
acordo com o Depar-
tamento Municipal de 
Segurança e Trânsito, 
é temporário, com trá-
fego de automóveis 
retomado entre 19h 
e 8h. A mudança foi 
recentemente discu-
tida e aprovada pelo 
município junto a in-
tegrantes do Conselho 
Municipal de Turismo, 
o COMTUR.

● DIVERSOS ●

A Prefeitura de Holambra irá realizar oficialmente neste sábado, dia 4 de setem-
bro, às 10h, a entrega das obras de readequação da quadra de futebol da Praça 
dos Imigrantes. O ato simbólico terá a presença de autoridades, será aberto ao 
público e contará com distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca.
O trabalho de melhorias no local, que começou no fim de março, contou com 
a substituição da areia por gramado sintético, instalação de sistema de dre-
nagem, renovação de alambrados e equipamentos esportivos, assim como a 
instalação de rede na cobertura. Além de garantir melhor estrutura para a práti-
ca de esportes, o serviço soluciona questões como ventos de areia na seca e alaga-
mentos em períodos de chuva.
“Esta é a primeira quadra no município com grama sintética e acesso público”, explicou o prefeito de 
Holambra, Fernando Capato. “É um investimento muito esperado pelos moradores do bairro e nossa ad-
ministração aposta no esporte para a formação de crianças e jovens e também para a integração dos 
moradores”.
É importante reforçar que a circulação de pessoas deve se dar com o uso de máscara e preservando o 
tanto quanto possível o distanciamento.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

O programa ‘Câmeras Escondidas’, no ar pelas plataformas digitais do SBT, fez, no domingo 29/08, uma justa homenagem ao ator 
Ivo Holanda. Relembrando os 40 anos de carreira e sua trajetória desde a primeira até a última câmera produzida com ele. Os apre-

sentadores Aline e Lindezo garantiram momentos emocionantes e engraçados. Estiveram presentes no palco vítimas que já caíram 
nas pegadinhas protagonizadas por Ivo. Além de depoimentos carinhosos dos colegas: Roque, Ratinho, Celso Portiolli, Rebeca Abravanel 
e Danilo Gentili.

SBT homenageia Ivo Holanda

Entre apresentadora e atuar em novelas
Começou a carreira como atriz em “Chiquititas” e com o passar do tempo passou 
a apresentar programas, deixando os trabalhos em novelas de lado. Ela é Fer-
nanda Souza, que não pretende retornar aos folhetins, mas sim se dedicando a 
outras atividades no showbiz. Fernanda participou de uma live com a atriz Maria 
Zilda Bethlem. No bate-papo, ela falou sobre o ano sabático que resolveu tirar 
antes da pandemia da covid-19, e afirmou que sente falta do trabalho atualmen-
te, mas não quer fazer mais novelas. “Acho muito difícil voltar a fazer novelas, 
que tem uma dinâmica que exige bastante. Hoje em dia prefiro trabalhar em 
projetos que tenham um tempo mais curto de trabalho. Eu amo fazer novelas, 
fiz por 20 anos, não combina mais com a rotina de vida que eu quero, em relação 
à vida pessoal e profissional”, disse ela. Fernanda contou também que, durante 
o período em que ficou fora da televisão, fez trabalhos publicitários e passou a 
atuar como produtora, no que chamou de “primeiro audiovisual de sua vida”. 

Se a ingratidão te fere, não descreias do 
bem Tenta de novo semeá-lo. 

Um “nojinho” Família Simas em ação A paixão de Doris Monteiro
Outro babado que 
rola por aí é que lá 
no condomínio super 
chique de Campinas, 
onde mora Sandy e 
seu marido Lucas Jú-
nior, os moradores di-
zem que Sandy é um 
“nojinho”. Não olha 
para ninguém. Não 
expressa um sorriso. 
Bom, ela deve ter lá 
suas razões, né?

Após contracenarem em Salve-se Quem Pu-
der (2019), Rodrigo Simas e Felipe Simas vão 
trabalhar juntos novamente em uma série do 
Globoplay. A produção original será inspira-
da na vida e carreira de Chitãozinho & Xororó, 
uma das duplas mais querida do Brasil.  De-
pois disso, os irmãos Rodrigo Simas e Bruno 
Gissoni estarão no elenco de “Rio connec-
tion”. A série, parceria da Globo com a Sony, é 
toda falada em inglês. Os irmãos, além de ta-
lentosos, cresceram nos Estados Unidos e são 
fluentes. Eles já trabalharam juntos na novela 
“Orgulho e paixão”.

Aos 86 anos de vida, 70 de carreira, a cantora e atriz Doris 
Monteiro mantém a voz da menina afinada e suave que 
conquistou o Brasil na década de 1950. Entrevistada no 
Conversa com Bial, terça-feira, 31/8, ela cantou e relem-
brou momentos marcantes de sua história, como o amor 
por João Gilberto aos 16 anos: “Primeira paixão da minha 
vida foi ele”, disse ela. O jornalista e pesquisador Ruy Castro 
afirma que a cantora é a única que comemora 70 anos de 
carreira em plena atividade. “ Isso me deixa muito feliz”, garan-
te a cantora. Doris Monteiro participou de vários filmes entre eles 
“ Vento em Popa” de 1957. Ela conta que foram 40 beijos de cena de beijo, repetidas 40 
vezes e confirmou: “Beijo técnico não existe. É aquilo mesmo”. Doris declarou que hoje em 
dia sente falta de se apaixonar. Não é uma gracinha, gente!
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
10 bananas bem maduras
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 colher de café de baunilha
1 litro de leite
3 colheres cheia de maizena
3 ovos
Açúcar

Modo de fazer
Levar ao fogo o leite com a maisena dissolvida, a 
baunilha, as 3 gemas, o leite condensado e o açúcar, até 
virar um mingau grosso, depois desligar o fogo e colocar 
o creme de leite com o soro, reserve
Em uma travessa colocar as bananas cortada ao meio de 
forrar toda a travessa com as bananas e por cima jogar o 
creme que está reservado e esfriando
Em outra travessa colocar as 3 clara e bater em neve, 
depois colocar 12 colheres de açúcar e deixar bater até 
formar o suspiro
Colocar por cima do creme o suspiro e levar ao forno e 
deixar até o suspiro dourar
Tire do forno e deixe esfriar, coloque na geladeira
Este doce se come gelado.

A banana é fácil de encontrar, tem um 
preço acessível e diversas utilidades na 
culinária, já que é possível acrescentá-la 
às mais variadas receitas de sobremesas. 
Além disso, é um ótimo alimento para in-
cluir nas refeições e deixá-las ainda mais 
saborosas. Essa semana trazemos uma so-
bremesa deliciosa e refrescante:

Torta de banana 
com creme e suspiro

Holambrense faz ‘vaquinha’ para 
compra de cadeira motorizada

sendo excluída da fila, o que 
a impactou bastante.

Para se locomover den-
tro e fora de casa, Susali 
precisaria de uma cadeira 
motorizada, o que, de acor-
do com a holambrense, di-
minuiria o esforço, cansaço 

e debilitação. Com esse ob-
jetivo, família e amigos deci-
diram fazer uma “vaquinha” 
para comprar a cadeira, que 
custa entre R$ 10 mil e R$ 
13 mil. Quem quiser ajuda-
-la pode entrar em contato: 
(19) 999523986

Aos 39 anos, Susali Regi-
natto vive o drama de não 
conseguir fazer sozinha 
atividades básicas e essen-
ciais, como se banhar, pen-
tear o cabelo e andar. Há 
seis anos, ela começou a 
sentir fortes dores na bar-
riga, falta de ar e inchaço 
em várias partes do corpo. 
Por 20 dias ela permaneceu 
internada no Hospital de 
Clínicas da Unicamp, onde 
conheceu o triste diagnós-
tico: HPA (Hipertensão Pul-
monar Arterial), resultado 
de uma esquistossomose, 
causada pelo caramujo.

De lá para cá, a vida não 
tem sido nada fácil, pois ela 
precisa de auxílio mecânico 
para respirar e necessita ir 
com frequência a Campinas 
para procedimentos. Quan-
do foi diagnosticada, Susali 
conta que os médicos lhe 
deram três meses de vida. 
“Uso remédios de alto custo, 
que, muitas das vezes, pre-
cisam ser adquiridos por 
estarem em falta no sistema 
público de saúde”.

Susali chegou a entrar na 
fila de transplante de pulmão 
em 2019, pois, um de seus 
pulmões, conforme explica, 
“praticamente não funciona 
mais e coração está muito 
fraco”.  Sua cirurgia, entre-
tanto, foi desaconselhada 
por conta de sua debilidade 
e do alto risco, e ela acabou 
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O conhecimento histórico por trás do feriado de 7 de setembro

Na próxima terça-feira é 
dia de aproveitar o feriado, 
porém  7 de setembro é uma 
data extremamente impor-
tante para a nossa história e 
deve ser lembrada. A memó-
ria coletiva em nosso país 
consolidou essa data como o 
dia em que d. Pedro realizou 
o grito da nossa indepen-
dência, sendo esse aconte-
cimento um marco de fun-
dação de nosso país. Apesar 
disso, os historiadores atu-
almente não têm certeza se 
d. Pedro realizou, de fato, o 
Grito do Ipiranga.

História
A independência do Bra-

sil aconteceu em 7 de se-
tembro de 1822, quando, 
supostamente, d. Pedro (fu-
turo d. Pedro I) proclamou 
o grito da independência às 
margens do Rio Ipiranga, na 
atual cidade de São Paulo. 
Com isso, o Brasil rompeu 
sua ligação com Portugal e 
consolidou-se como nação 
independente.

Quais foram as causas da 
independência?

A independência foi re-

sultado de um processo de 
desgaste nas relações entre 
os colonos brasileiros, sobre-
tudo da elite, com Portugal. 
Isso teve relação direta com 
a Revolução Liberal do Porto 
de 1820, mas podemos con-
siderar que tudo começou 
com a transferência da fa-
mília real portuguesa para o 
Brasil, em 1808.

A transferência da família 
real foi uma consequência 
da Era Napoleônica e moti-
vada pela invasão de Portu-
gal pelas tropas francesas. 
A mudança da família real 
portuguesa para o Rio de 
Janeiro foi, portanto, uma 
fuga. Após se instalar no Rio 
de Janeiro, foi iniciado o que 
ficou conhecido como Perío-
do Joanino.

Esse nome faz referência 
a d. João VI, regente que este-
ve à frente de Portugal e só se 
tornou rei português a partir 
de 1816. Aqui no Brasil, d. 
João VI realizou uma série 
de medidas que contribuiu 
para a modernização do Bra-
sil, promovendo desenvolvi-
mento econômico e floresci-
mento cultural e artístico.

Duas medidas de desta-

que foram a abertura dos 
portos, em 1808, e a elevação 
do Brasil à condição de reino, 
em 1815. Com essa última 
medida, o Brasil deixou de 
ser uma colônia e tornou-se 
parte do reino português. 
Essa situação, no entanto, 
desagradava a muitos em 
Portugal. Assim, em 1820, 
estourou a citada Revolução 
Liberal do Porto.

Essa revolução mobili-
zou a elite de Portugal pelo 
desejo de reformas no país, 
que incluíam o retorno do 
rei para Lisboa. O ponto de 
partida para o processo de 
independência do Brasil foi, 
portanto, a intenção da Cor-
te portuguesa (instituição à 

frente dessa revolução em 
Portugal) de revogar todas as 
medidas tomadas por d. João 
VI durante o Período Joanino.

Processo de 
independência do Brasil

Foi por causa da possibi-
lidade de recolonização do 
Brasil que o nosso processo 
de independência iniciou-se. 
A elite econômica do país – 
nesse caso, a elite do Sudes-
te – não aceitava essa pos-
sibilidade porque afetaria 
seus interesses econômicos. 
Negociações estenderam-se 
durante 1820 e 1821, mas, a 
partir de 1822, o sentimento 
separatista começou a ga-
nhar força.

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

Quem encabeçou a in-
dependência do Brasil foi o 
príncipe regente d. Pedro. 
À medida que a situação foi 
tornando-se irreconciliável, 
o príncipe foi convencido a 
liderar o processo de inde-
pendência do Brasil. Em 7 
de setembro de 1822, a si-
tuação mostrou-se insusten-
tável, e o regente declarou a 
independência.

É importante dizer que o 
nosso processo de indepen-
dência não foi pacífico, uma 
vez que houve resistência, 
o que resultou em batalhas 
em locais como Bahia, Pará 
e Cisplatina (atual Uruguai). 
As tropas ditas “brasileiras” 
venceram e conseguiram 
subjugar os movimentos de 
resistência.

Portugal acabou reconhe-
cendo nossa independência 
em 1824, depois que os ingle-
ses mediaram um acordo en-
tre brasileiros e portugueses. 
O Brasil, como nação inde-
pendente, organizou-se como 
uma monarquia e d. Pedro 
foi aclamado e coroado como 
imperador do Brasil. Assim, a 
partir de 1822, ele começou a 
ser de d. Pedro I.


