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SOS Litoral Norte

Mais de 40 serviços são oferecidos no 
novo Espaço Cidadão

Cidade tem obras progredindo  
em diferentes bairros6 8

Em um único dia, 682 milímetros de chuva e um rastro de destruição ainda incalculável no litoral norte de São Paulo. A ho-
lambrense Ivonne de Wit, que estava naquela região com um grupo de amigos, contou os momentos de tensão: “O nível da 
água chegou à altura da cintura e ficamos ilhados”. Em apoio às vítimas de São Sebastião, Holambra destacou o Coordenador 
Claudenir Chichem e um veiculo 4x4 da Defesa Civil, que já  estão  no local para auxiliar nos serviços de apoio. Ainda, Fundo 
Social de Holambra deu início ontem a uma campanha de arrecadação de donativos. Podem ser entregues cestas básicas, 
água, fraldas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, pomada de assadura, lenços umedecidos, mamadeiras, vas-
souras, rodos e baldes. Veja os locais de coleta desses materiais. 7

Imagem local: webb Defesa Civil Holambra presente em São Sebastião Arrecadação em Holambra

Carnaflores: uma festa 
colorida, divertida e 
familiar com a cara da 
Cidade das Flores

Saúde faz balanço de 
atendimentos, consultas 
e exames em 2022

Palestra abrirá 
comemorações ao Mês 
das Mulheres
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Opinião2
Há 56 anos, em março de 1967, 

o município de Caraguatatuba, vizi-
nho de São Sebastião, no litoral norte 
de São Paulo, foi duramente castiga-
do pelas chuvas. Houve desmorona-
mento de encostas, soterramento de 
casas e mortes. Muitas mortes. 487 
segundo registro oficial, apesar dos 
muitos desaparecidos nunca encon-
trados pelas buscas. Desde então, 
lamentavelmente, são rotineiras as 
“tragédias anunciadas” em diferen-
tes cidades ao longo da costa pau-
lista e também carioca. Acontecem, 
de tempos em tempos, em Petrópolis, 
Angra dos Reis, Ubatuba, Guarujá. 

Cidades que partilham perfil carac-
terístico de habitação irregular em 
áreas de risco, próximas aos morros, 
afastadas da orla que o dinheiro 
dos mais pobres não alcança. A cul-
pa, evidentemente, não é dos ricos, 
como alguns insistem em apontar. 
Mas o padrão de ocupação nos mu-
nicípios litorâneos e o conjunto da 
obra, de resultados absolutamen-
te previsíveis, precisa ser revisto. A 
tragédia que matou ao menos 48 
pessoas em São Sebastião no último 
final de semana – e que desabrigou, 
até o momento, mais de 1.700 – não 
é a primeira naquele local. Possivel-

mente não será a última. Sabia-se, 
há quatro anos, a partir de estudos 
conduzidos pelo Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas, que 52 pontos em 
21 núcleos da cidade estavam sujei-
tos a deslizamentos. 16 eram consi-
derados de alto risco. E nada foi fei-
to. A cada desastre, governantes de 
plantão – ou pelo menos aqueles que 
se dignam, minimamente, a cumprir 
com suas obrigações – sobrevoam 
estas áreas para vistoriar o estrago. 
Prometem recursos que, muitas ve-
zes, não chegam à ponta. As chuvas 
passam, o sol volta, os mortos são 
enterrados. E vida que segue.

A tragédia da vida que segue
Histórias de Dona Ilda

As pessoas já nascem com 
essa facilidade. Minha mãe, en-
quanto viveu, até aos 91 anos, 
programava e mandava provi-
denciar de véspera tudo o que 
iria comer no dia seguinte. In-
felizmente essa qualidade não 
herdei dela.
É uma de minhas frustrações. 
Quando arrisco pedir uma ma-
carronada, a cozinheira me diz:
- Não tem molho nem tomates.
- Faça com molho branco.
- Mas não tem macarrão...
- Então, frite um ovo! É gostoso 
com arroz!
Nem meu “pense” e nem o da 
cozinheira funcionam a con-
tento! Nem para abastecer a 
cozinha! E daí? O importante é 
a gente comer para viver e não 
viver para comer. Palavras que 
consolam e tentam justificar a 
falha.
E para me consolar ainda mais, 
estava numa loja em San Fran-
cisco e de repente minha filha 
grita:
- Olhe, mamãe, esses dizeres 
são especiais para a senhora.
E então, de lá para cá, leio todos 
os dias num imã de geladeira: 
“I’m too busy to be organized” 
(Eu sou muito ocupada para ser 
organizada).
Aleluia!

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Destaques da imprensa, pela 
ordem de visualização, hoje, ter-
ça feira de carnaval.

“SP define campeã do carna-
val 2023 nesta terça; apuração 
começa às 16h. Apuração dos 
desfiles das escolas de samba do 
Grupo Especial ocorre no Sam-
bódromo do Anhembi.

Tragédia no litoral de SP: 
sobe para 48 o número de mor-
tos; mais de 40 estão desapare-
cidos. Buscas se concentram na 
costa sul de São Sebastião, cida-
de mais afetada pelo temporal 
que devastou a região. 

Nós não queremos destruir a 
Rússia, diz o presidente dos EUA, 
Joe Biden, em visita à Polônia. 
O americano ataca autocracias, 
sem citar China pelo nome, em 
discurso do 1º ano da guerra.”

E assim caminha a Humani-
dade! Nessa ordem.

De um lado, o carnaval. A ale-
gria represada por uma pande-
mia ignorada por quem deveria 
proteger a vida de quase 700 mil 
famílias enlutadas de brasileiros.

Tudo dentro de um figurino 
que alia “divertimento” a múlti-
plos investimentos de retorno 
nada desprezíveis.

De outro, para os mais sensí-
veis, a dificuldade em ignorar in-
formações pesarosas ao lado de 
fotos chocantes, em uma cons-

tatação de realidades e mundos 
tão distintos. A tragédia no lito-
ral norte de São Paulo.

Realidades que distam ape-
nas 200 km entre os eventos da 
cidade de São Paulo e os de São 
Sebastião.  Uma troca de canal 
na TV e o mundo toma outra co-
loração. 

Prosseguindo no noticiário 
da internet, e ainda pela ordem, 
algumas linhas sobre a invasão 
da Ucrânia pela Rússia. Um ano 
de morticínios, de milhares de 
mortos inocentes e milhões de 
refugiados forçados a fugir, lar-
gando toda uma vida para trás. 

É carnaval!
Em realidade, ousar fazer-se 

julgamento de valor sobre o que 
é mais  importante nesse mundo 
– e para quem - em um universo 
que pressupõe também habita-
do por seres racionais e sensí-
veis, é uma utopia.

Em realidade, ainda, como 
afirma um amigo meu: “não exis-
te certo nem errado. Existe ape-
nas o momento e as circunstân-
cias que nem sempre explicam 
razões e atitudes”.

A bem da verdade, sinto-me 
tomado por uma suposta  pie-
guice ao abordar esse tema e 
ter plena consciência  de que a 
vida é assim e dependendo de 
que lado você se encontra em 

determinado momento não há a 
o que fazer. No caso, uma terrível 
fatalidade uniu alegria e deses-
pero em um cenário dramático.

O que me leva a ponderar 
– sem blá blá blá - que a vida é 
feita de momentos que eventu-
almente não voltam mais. 

Com sua permissão e do alto 
dos meus quase 90, tenho a pre-
tensão de ter essa consciência. 
Obrigado.

Em tempo, moradores dos 
locais desabrigados e casas des-
truídas, muitos encurralados 
pelas águas,  conviveram com 
turistas e moradores de condo-
mínios que conseguiram voltar 
para suas casas alugando heli-
cópteros a 16 mil reais. E um litro 
d’água vendido a 93 reais. E ca-
minhonetes com doações às ví-
timas do deslizamento no Litoral 
Norte de SP saqueadas. 

Encerrando, constrangido: 
talvez na busca por um mundo 
melhor, as escolas de samba – 
antes de desfilarem e já na pas-
sarela – poderiam ter guardado 
um minuto de silencio em ho-
menagem às vítimas de São Se-
bastião e vizinhança. Um gesto 
de respeito!

Muito para nosso caminhão-
zinho?

E mais não digo.

Um gesto de respeito

Com Pense ou 
Sem Pense

Um amigo me contou um caso 
que achei muito curioso. Sua 
mãe morava em Porto Alegre. 
Precisava de uma cozinheira e 
resolver anunciar num jornal 
local. Entre muitas candidatas, 
chegou uma e lhe perguntou:
- Quanto a senhora paga?
- Trezentos reais - respondeu.
- Mas é com “pense” ou sem 
“pense”.
- Não entendi o que você quer 
me dizer.
- Quero saber se se a senho-
ra está me contratando para 
cozinhar sem “pense” ou com 
“pense”.
- O que você quer dizer com 
isso?
- Sem “pense” é a senhora que 
tem que pensar no que eu te-
nho que cozinhar. Com “pense”, 
eu que tenho que pensar no 
cardápio. E com “pense” é bem 
mais caro!
Achei gozadíssimo! Afinal, nun-
ca havia pensado no tal “pense”. 
Realmente, acho uma chatice 
quando a cozinheira me diz:
- O que eu faço de comida hoje?
Então a gente tem que parar o 
que está fazendo, ir à geladeira, 
ao freezer e ajudar a programar 
o menú. Dá trabalho mesmo! 
Principalmente quando não se 
tem muita prática.
Se a moda pegar, vamos ter, 
logo mais, a tabela de preços 
dos “penses”, cursos para “pen-
ses”, “penses” sofisticados, “pen-
ses” simples, “penses” interna-
cionais, etc. Mas que é muito 
bom irmos para a mesa do 
almoço ou do jantar sem ima-
ginar a surpresa agradável que 
nos espera, isso é bom mesmo!
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Cai o número de casos de 
Covid, mas alerta continua 

após a folia

Vigilância Sanitária 
continua com o mutirão 
contra dengue amanhã

O boletim divulgado nessa 
quarta-feira, dia  22, pelo De-
partamento Municipal de Saú-
de, revela que Holambra con-
firmou, ao longo dos últimos 7 
dias, 2 novos casos de Covid-19. 
Na semana anterior, foram 5 re-
gistros.

Apesar do número de casos 
ter diminuido em relação à se-
mana anterior, a Sáude reforça 
que as medidas de prevenção 
e higiene devem ser mantidas 
e que é fundamental garantir 
todas as doses disponíveis da 
vacina contra a doença.

O trabalho que consis-
te na retirada de possíveis 
criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti, transmis-
sor da Dengue,  orienta-
ções ao morador e entrega 
de material informativo 
terá continuidade no dia 
25 e também em 4, 11, 18 
e 25 de março em áreas 
da cidade. O Departamen-
to de Vigilância Sanitária 
solicita a colaboração de 
todos os moradores para 
que abram as portas para 
os profissionais poderem 
realizar essa inspeção.

A rede municipal de saú-
de de Holambra realizou no 
último ano, entre janeiro e 
dezembro, 319.555 aten-
dimentos – dado que inclui 
consultas, exames comple-
mentares e laboratoriais, ci-
rurgias, receitas recebidas 
na assistência farmacêutica, 
além do serviço de ambulân-
cia, transporte e atendimen-
tos na Academia da Saúde.

A maior parte desse nú-
mero refere-se a consultas 
médicas: foram 117.500 
em 2022. Entre os serviços 
considerados no balanço es-
tão clínica geral, pediatria, 
ginecologia, odontologia e 
nutrição nas unidades dos 
bairros e na Policlínica, onde 
somam-se as especialidades 
de oftalmologia, dermatolo-
gia, cardiologia, otorrinola-
ringologia, gastroenterolo-
gia, ortopedia, psiquiatria, 
fisioterapia, urologia, neu-
rologia, vascular e odontolo-

gia. 60.221 correspondem a 
pronto-atendimentos na Po-
liclínica Municipal.

A rede ofereceu, durante 
o ano, 8.132 exames com-
plementares, como ultras-
sonografias, ressonâncias 

magnéticas, tomografias 
computadorizadas e mamo-
grafias, além de cirurgias 
e procedimentos externos. 
Também realizou 124.539 
exames laboratoriais. 

A Farmácia Municipal re-

cebeu 39.771 receitas médi-
cas. Foram realizados 23.611 
atendimentos pelo Serviço 
de Ambulância e Transporte. 

“Saúde é e sempre foi 
prioridade em nosso gover-
no. Não poupamos esforços 

durante a nossa administra-
ção e seguiremos trabalhan-
do forte para garantir um 
atendimento de excelência 
para nossa população”, disse 
o prefeito Fernando Capato. 

De acordo com levanta-
mento realizado pelo Depar-
tamento Municipal de Saúde, 
o índice geral de faltas em 
consultas na rede pública é de 
13,9%. Na Policlínica, 15,7% 
dos pacientes que marcam 
horário com um profissional 
não comparecem, seguido 
do PSF Santa Margarida, com 
15,3%, da unidade do Palmei-
ras (12,5%), Fundão (11,5%) 
e do Imigrantes, com 9,6% de 
absenteísmo. “As faltas, é fun-
damental ressaltar, prejudi-
cam a rotina de assistência ao 
morador. Quem agenda e não 
comparece, tira de outra pes-
soa a oportunidade de receber 
um atendimento mais rápido”, 
explica o diretor da pasta, Val-
mir Marcelo Iglecias.

Departamento de Saúde contabiliza mais  
de 319 mil atendimentos em 2022
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Prefeitura e Conselho 
realizam Conferência 
Municipal de Saúde na 

quinta-feira

A Prefeitura de Holam-
bra e o Conselho Municipal 
de Saúde promovem no dia 
2 de março a 7ª Conferên-
cia Municipal de Saúde. 
O evento, aberto a toda a 
população, será realizado 
às 18h no Salão da Tercei-
ra Idade e tem por objeti-
vo discutir propostas para 
auxiliar a administração 
a oferecer um sistema de 
atendimento cada vez me-
lhor e mais eficiente para a 
comunidade.

Segundo o diretor da 
pasta, Valmir Marcelo Igle-
cias, o encontro, que deve 
acontecer a cada quatro 
anos e reúne gestores, 

trabalhadores da área da 
saúde das redes pública ou 
privada e autônomos, além 
de usuários, é a primeira 
etapa para a Conferência 
Nacional de Saúde, previs-
ta para julho.

Ainda segundo ele, ini-
cialmente será apresenta-
do um panorama da saúde 
de Holambra. Em seguida, 
será vez do médico sani-
tarista Paulo Cesar Madi 
falar sobre “Garantia de 
Direitos e Defesa do SUS, 
da Vida e da Democracia”. 
Em seguida, os presentes 
vão ser divididos em gru-
pos para discussão de pro-
postas ligadas ao tema. As 

mais votadas serão incluí-
das em relatório e, depois 
de condensadas, encami-
nhadas para a Conferência 
Regional, Estadual e, por 
fim, a Nacional. As apro-
vadas farão parte do Plano 
Municipal de Saúde.

“Juntos, profissionais 
da área e população terão 
a oportunidade de discutir 
e participar da construção 
da saúde pública no muni-
cípio”, explicou o prefeito 
da cidade, Fernando Ca-
pato. “Esse encontro é de 
fundamental importância 
para o oferecimento de um 
serviço ainda melhor para 
toda a população”.

Água: é nossa 
responsabilidade cuidar

Um dos maiores orgu-
lhos dos colaboradores da 
concessionária Águas de 
Holambra é saber que o tra-
balho que executam muda a 
vida das pessoas, leva saú-
de e dignidade à população, 
contribui inclusive para o de-
senvolvimento do município. 
Com tecnologia de ponta e 
profissionais especializados, 
a concessionária Águas de 
Holambra atua com o com-
prometimento de quem sabe 
que da água potável depen-
de a saúde da população que 
vive em Holambra.

“Por isso, a água distribu-
ída pela Águas de Holambra 
passa por rígido controle de 
qualidade e potabilidade. 
São testes diários de contro-
le de uma série de fatores 
que precisam estar dentro 
dos padrões regidos por Le-
gislação específica”, afirma o 
coordenador de Operações e 
Serviços da concessionária, 
Alan Pedra. 

Você sabia que mais de 
70% do corpo humano é 
composto por água? Pois é, 
a água ajuda a hidratar, a le-
var os nutrientes - como oxi-
gênio e sais minerais até as 
células, além de expulsar as 
substâncias tóxicas do corpo 
por meio do suor e da urina. 
Animais, plantas e outros se-
res vivos utilizam essa subs-
tância por meio da ingestão 
ou ainda absorção. Por ser 

um bem valioso, a água potá-
vel merece atenção de cada 
um de nós. “Cada pessoa 
deve ser responsável pelo 
uso consciente e por não po-
luir nenhum corpo hídrico. 
Fazer a nossa parte é garan-
tir qualidade de vida para a 
nossa geração e para as gera-
ções futuras”, comenta Alan.

E de que maneira po-
demos fazer a nossa parte, 
além de evitar o desperdício 
da água?

Recicle. Recicle todos os 
materiais que puder. “Dessa 
forma, eliminamos um gra-
ve problema no Brasil que 
envolve o lixo”, diz Alan. Se-
gundo o Ministério do Meio 
Ambiente, no Brasil havia 
aproximadamente 3.200 li-
xões; em 2022, mais de 800 
foram fechados, mesmo as-
sim, o número ainda é gran-
de. Quanto mais lixo, maior 
o risco de contaminação do 
solo. “Por isso, a preservação 
da água passa pela gestão 
adequada dos resíduos sóli-
dos”, afirma. 

Mantenha as matas cilia-
res. Como o próprio nome 
sugere, a mata ciliar funcio-
na como cílios, que prote-
gem os cursos d’água, evi-
tando a erosão, a degradação 
e a contaminação da água. “O 
manejo adequado de flores-
tas e matas também preser-
va a nossa água”, finaliza o 
coordenador.
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A Prefeitura e o Fundo So-
cial de Holambra irão promo-
ver durante o mês de março, 
em que é comemorado o Dia 
Internacional da Mulher, di-
versas ações para homenage-
ar este público. A programa-
ção inclui palestras, serviços 

gratuitos de beleza como 
cortes de cabelo e manicure, 
além de rodas de conversa e 
ampliação no atendimento 
na área da saúde.

As atividades terão início 
no dia 4 com palestra so-
bre inteligência emocional, 

autoconhecimento e cres-
cimento pessoal no Espaço 
Flamboyant – evento voltado 
a servidoras públicas munici-
pais. A ação, que será realiza-
da entre 13h e 18h, faz parte 
do Projeto Conexão Mulher, 
idealizado pela empresária 

Mês da Mulher contará com  
atividades a partir do dia 4

6 de março: PSF Palmeiras

7 de março: PSF Santa Margarida

9 de março: PSF Imigrantes

10 de março: PSF Fundão
8h - Prática de atividades físicas
9h - Café da manhã e palestra sobre saúde 

da mulher e autocuidado
A partir das 10h - Atendimento 
ginecológico de rotina em livre demanda 
para mulheres que não se consultam com 
ginecologista há mais de 1 ano.

15 de março, às 19h30: Palestra com Leila 
Navarro
Local: Centro de Cultura e Eventos

Confira a programação aberta para toda a população:

Juliana Caldana.
Nos dias 6, 7, 9 e 10 serão 

promovidas nas Unidades 
Básicas de Saúde do Imigran-
tes, Santa Margarida, Fundão 
e Palmeiras rodas de conver-
sa, abertas para toda a popu-
lação feminina, sobre saúde 
da mulher e o autocuidado. 
Também estão previstas au-
las de ginástica. O Departa-
mento Municipal de Saúde irá 
promover ainda atendimento 
em livre demanda para quem 
não se consulta com gineco-
logista há mais de um ano.

Na quarta-feira (8), Dia 
Internacional da Mulher, ho-
lambrenses em situação de 
vulnerabilidade social aten-
didas por programas sociais 
terão a oportunidade de ter 
um dia de beleza. Elas serão 
contactadas previamente 
pelo Centro de Referência da 
Assistência Social, o CRAS. 
Entre 9h e 18h serão dispo-
nibilizados gratuitamente 
cortes de cabelo, hidratação, 
design de sobrancelha, mani-
cure, pedicure, e massagem 
corporal.

No dia 9, integrantes do 
Grupo Reviver, da Terceira 
Idade, irão acompanhar uma 
palestra sobre autoestima e 
receber lembrancinhas do 
Fundo Social e do Depar-
tamento de Promoção So-
cial. Na quarta-feira, 15 de 
março, será realizada uma 
palestra, aberta a toda a 
população, com a escritora, 
empresária, mentora e con-
ferencista Leila Navarro, às 
19h30, no Centro de Cultura 
e Eventos. A atividade conta-
rá com a transmissão ao vivo 
do PortalOn - https://porta-
lon.com.br/.  

“Pensamos com muito ca-
rinho em uma programação 
que envolvesse toda a comu-
nidade”, disse a presidente 
voluntária do Fundo Social, 
Yvonne Schouten Capato. 
“Nossa ideia é proporcionar 
momentos de descontração, 
lazer e informação, além de 
reconhecer a importância 
das mulheres no desenvol-
vimento do município e na 
sociedade. Contamos com a 
participação de todas”.



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 24 de fevereiro de 20236
Holambra inaugura Espaço Cidadão e concentra 

mais de 40 serviços ao morador
O prefeito de Holambra, 

Fernando Capato, inaugu-
rou hoje, em 23 de feve-
reiro, novo equipamento 
público que concentra deze-
nas de serviços voltados ao 
morador: o Espaço Cidadão. 
Instalado no Paço Munici-
pal, o ambiente reúne, entre 
outras coisas, atendimento 
eletrônico do Poupatempo, 
recursos do Detran, assis-
tência para alistamento mi-
litar, título de eleitor, cartei-
ra de trabalho digital, apoio 
para inscrição no programa 
“Holambra é + Emprego” 
e sistema de microcrédito 
por meio do Banco do Povo 
Paulista.

A iniciativa pretende ofe-
recer aos holambrenses, em 
um só lugar, acesso a servi-
ços antes inexistentes ou que 
encontravam-se distantes 
uns dos outros. Compõem o 
espaço, além dos guichês já 
mencionados, atendimento 
para o Via Rápida e o Sebrae, 
do Governo do Estado.

“O objetivo é facilitar a 
vida das pessoas. Com o Es-
paço Cidadão, os moradores 
passam a saber onde pro-
curar os serviços que estão 
buscando. E podem resolver 
mais de um problema em 
apenas uma visita”, desta-
cou o prefeito, acompanha-
do pelo vice-prefeito Miguel 
Esperança, por vereadores, 
diretores municipais e servi-
dores no ato inaugural.

O totem de autoatendi-
mento do Poupatempo, uma 
novidade na cidade, oferece 
aos cidadãos mais de 40 dife-
rentes serviços – entre eles, 
solicitação de segundas vias 
de RG e de Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), com 
opção de entrega em casa pe-
los Correios; consulta a débi-

tos e restrições de veículos; 
emissão de atestado de ante-
cedentes criminais; entre ou-
tros. Eventuais taxas poderão 
ser pagas com cartão de dé-
bito na própria máquina.

Quem está buscando um 
novo emprego ou quer ofe-
recer uma vaga de trabalho 
em sua empresa encontrará 
no Espaço Cidadão auxílio 
presencial para utilização da 
ferramenta “Holambra é + 
Emprego”. 

“Estamos, nesta semana, 
com mais de 40 vagas de tra-
balho disponíveis em nossa 

plataforma. O holambrense 
que estiver procurando em-
prego pode ir até o Espaço 
Cidadão e lá terá ajuda para 
se candidatar a uma delas”, 
explica o diretor da pasta de 
Desenvolvimento Econômico 
e Habitação, Reinaldo Pavão.

No Detran, por sua vez, 
estão disponíveis apoio a 
transferência de automóveis, 
registro de novos veículos, 
renovação de CNH, emissão 
de documentos e pedidos de 
segunda via de placas. Logo 
ao lado, serviços de alista-
mento militar; primeira e se-

gunda vias de título de elei-
tor, cadastro na carteira de 
trabalho digital, requerimen-
tos de auxílio doença, pensão 
por morte, aposentadoria, 
entre outros relacionados ao 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) também estão 
disponíveis.

Em sala vizinha, mora-
dores que estão buscando 
qualificação profissional ou 
empreender também encon-
tram assistência. No posto 
do Sebrae, orientações pro-
cedimentos relacionados a 
empresas e assessoria para 

MEI (microempreendedor 
individual). No Via Rápida, 
menos burocracia e mais ra-
pidez para abertura de novos 
negócios. O Banco do Povo 
Paulista fecha o leque, com 
oferta de microcrédito para 
pequenos empresários e al-
gumas das menores taxas de 
juros do Brasil.

O Espaço Cidadão funcio-
na de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 13h 
às 16h30. Dúvidas podem 
ser esclarecidas por meio do 
telefone (19) 3802-8000, ra-
mal 207.
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Holambrense presencia os estragos 

da tragédia no Litoral Norte
Da redação

As chuvas que atingiram 
municípios do litoral norte 
de São Paulo no último fim 
de semana são o maior acu-
mulado de água que se tem 
registro no país, com 682 
milímetros em um único dia 
e um rastro de destruição 
ainda incalculável. São 48 
mortes confirmadas até o fi-
nal da tarde de ontem, mais 
de 1.700 desabrigados e um 
número ainda são sabido de 
desaparecidos, entre mora-
dores locais, veranistas e tu-
ristas que foram passar o fe-
riado de Carnaval nas praias 
da região.

Um grupo de amigos, in-
cluindo a holambrense Ivon-
ne de Wit, estavam na praia 
de Maresias e tiveram a sorte 
de passarem ilesos. “Na noite 
de sábado, dia 18,  já estava 
chovendo quando fomos para 
a cama. Eu acordei diversas 
vezes porque não estava dor-
mindo bem e, toda vez que 
despertava, ouvia uma chuva 
pesada e constante. Era muita 
água. Ela não parou até o dia 
seguinte”, disse Ivonne. “Sem 
sinal de internet e telefone, 
ficamos alheios ao que estava 
acontecendo. Só descobrimos 
o tamanho da tragédia no dia 
seguinte, quando os vizinhos 
nos contaram. Ansiosos em 
avisar nossas famílias que 
estávamos bem, decidimos ir 
até a praia e tivemos que en-
trar na água para obter sinal. 
Mesmo assim, levou cerca de 
duas horas para que eu con-
seguisse conversar com a mi-
nha mãe”, ela completa.

As chuvas e suas consequ-
ências impediam as pessoas 
de saírem dos locais onde es-
tavam e isso não foi diferente 
com o grupo em Maresias. “O 

nível da água chegou à altu-
ra da cintura e nós ficamos 
ilhados”, conta. Relatos de co-
brança abusiva para compra 
de água, serviço de guincho 
para carros, entre outros, fo-
ram confirmados por Ivonne: 
“é incrível como existem pes-
soas que tiram proveito da 
desgraça alheia. Mas na falta 
de opção, as pessoas acabam 
pagando”.

No retorno, terça feira, dia 
21, o grupo levou cerca de 
três horas até chegar na ro-
dovia Tamoios, a única opção 
disponível para subir a serra. 
“Nesse momento é que pude-
mos ver a real magnitude da 
situação. Não somos vítimas 
desta tragédia, apenas pre-
senciamos os acontecimen-
tos mais de perto, em segu-
rança. Vítimas são as pessoas 
que perderam familiares e 
seus lares e que nesse mo-
mento precisam da ajuda de 
todos nós”, conclui Ivonne.

Defesa Civil vai a São 
Sebastião 

Atendendo a pedido feito 
pela Defesa Civil do Estado 
a municípios da região, Ho-
lambra destacou volunta-
riamente seu coordenador e 
um veículo 4x4 para auxiliar 
nos serviços de apoio, busca 
e resgate em andamento em 
São Sebastião. Claudenir Chi-
chem chegou às áreas pre-
judicadas pelo desastre por 
volta das 11h desta quinta-

Fundo Social inicia arrecadação 
de doações para famílias de São Sebastião

O Fundo Social de Holambra 
deu início nesta quinta-feira, 23 
de fevereiro, com apoio da Pre-
feitura, a uma campanha de arre-
cadação de donativos que serão 
destinados às famílias atingidas 
pelas chuvas do último final de 
semana em São Sebastião. A co-
leta acontece até o dia 7 de mar-
ço, data que antecede a previsão 
de entrega de todo o material 
reunido no litoral.

Entre os itens apontados 
como prioritários pelo Fun-
do Social de São Sebastião 
estão cestas básicas, água, 
fraldas, produtos de limpeza, 
produtos de higiene pessoal, 
pomada de assadura, lenços 
umedecidos, mamadeiras, 
vassouras, rodos e baldes. As 
doações podem ser feitas, du-
rante a semana, na sede da 
Prefeitura, no Centro de Re-

ferência da Assistência Social 
(CRAS), no Salão da Terceira 
Idade e no Núcleo de Atenção 
e Orientação Terapêutica ao 
Trabalho, o NAOTT. Aos finais 
de semana, a entrega deve ser 
feita no Centro de Cultura e 
Eventos Jan Heijdra, ao lado 
do Moinho Povos Unidos.

“Estamos todos sensibili-
zados com o desastre, com as 
perdas humanas e com a difi-
culdade que as famílias de São 
Sebastião terão para se reer-
guer. Por isso, decidimos nos 
unir a essa corrente de solida-
riedade que vem se espalhan-
do. Acreditamos que Holam-
bra pode contribuir e ajudar a 
melhorar a situação de muitas 
dessas pessoas prejudicadas 
pelas chuvas”, avalia a primei-
ra-dama e presidente volun-
tária do Fundo Social, Yvonne 

Schouten Capato. “Toda ajuda 
será bem-vinda”.

Serviço
O que doar?
Preferencialmente, cestas 

básicas, água, fraldas, produ-
tos de limpeza, produtos de 
higiene pessoal, pomada de 
assadura, lenços umedecidos, 
mamadeiras, vassouras, rodos 
e baldes

Onde doar?
Durante a semana: Prefei-

tura, CRAS, Salão da Terceira 
Idade, NAOTT e Escola São 
Paulo.

Final de semana: Centro de 
Cultura e Eventos, ao lado do 
Moinho.

Até quando doar?
7 de março.

-feira, 23 de fevereiro. Ele e 
outros servidores vindos de 
diferentes localidades de São 
Paulo, incluindo Campinas, 
Vinhedo, Rio Claro e Santa 
Bárbara D’Oeste, receberam 
instruções no início da tarde 
para que pudessem iniciar as 

atividades junto às equipes 
locais. Eles foram direcio-
nados ao apoio concentrado 
nos bairros de Maresias, Boi-
çucanga e Camburi.

“Chichem se voluntariou de 
imediato para atender à solici-
tação da Defesa Civil. Isso só 

reforça o orgulho que tenho do 
nosso time. Estou na torcida 
pelas pessoas que estão traba-
lhando para ajudar o povo de 
São Sebastião. E rezando pelas 
famílias impactadas por essa 
tragédia”, afirmou o prefeito 
Fernando Capato.
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Obras avançam em diferentes pontos de Holambra

pamentos.
No Imigrantes, as obras 

da escola, retomadas no ano 
passado, avançam em ritmo 
acelerado. Parte das edifica-
ções já estão com estrutura 
pronta para cobertura. Ela 
terá cerca de 1.100 m² de 
área construída e 2.400 m² 
de área coberta, com 12 salas 

de aula, laboratório de infor-
mática, de ciências, auditó-
rio, biblioteca e playground, 
além de quadra poliesporti-
va, e poderá atender até 380 
estudantes. 

A creche do bairro tam-
bém está em obras, mas de 
ampliação. Em fase final, o 
investimento viabilizará 5 

novas salas de aula para ofer-
ta de atendimento à deman-
da local, além de um espaço 
para a secretaria da unidade 
e rampas de acessibilidade.

No Centro, seguem em an-
damento as obras de recupe-
ração da barragem da Nossa 
Prainha, iniciadas no final de 
2022. O objetivo da medida é 

permitir a reabertura, com se-
gurança, do tráfego nos dois 
sentidos da Rua Dr. Jorge La-
tour. O trecho foi parcialmen-
te interditado após emissão 
de laudo pelo IPT (Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas), 
a pedido da Prefeitura, sobre 
trincas existentes no barra-
mento sob a pista.
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Da redação

A primeira escola de en-
sino fundamental do bairro 
Imigrantes e o primeiro Cen-
tro Dia do Idoso de Holam-
bra são algumas das obras 
que seguem avançando neste 
início de ano em diferentes 
regiões da cidade. Diversos 
investimentos próprios ou 
obtidos pelo município junto 
ao Estado ao longo dos últi-
mos dois anos vão aos pou-
cos se concretizando. Mu-
dando a paisagem local.

Ao menos seis ruas foram 
recapeadas no último mês na 
região do Groot – entre elas, a 
Avenida das Dálias, que corta 
cinco bairros. Perto dali, no 
início da recém-recapeada es-
trada HBR-010, são visíveis as 
paredes do que será o Centro 
Dia do Idoso, construção com 
aporte de R$ 4 milhões do Go-
verno Paulista e complemen-
to do tesouro local.

A novidade terá 1.300m² 
de área construída, com en-
fermaria, espaço ecumênico, 
salas de descanso, multiuso, 
de leitura e informática, de 
jogos, refeitórios, banheiros, 
cozinha, entre outros equi-
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Milhares de pessoas prestigiaram o 'Carnaflores'

Milhares de foliões presti-
giaram, entre os dias 17 e 21 
de fevereiro, a programação 
do Carnaflores em Holambra. 
Quatro noites de bailes po-
pulares repletos de foliões se 
somaram a uma matinê com 
público sem precedentes na 
cidade e ao tradicional des-
file de blocos e alegorias que 
arrasta multidões, de toda a 
região, à Alameda Maurício 
de Nassau. Uma festa com a 
cara da Cidade das Flores: co-

lorida, divertida e familiar.
Foram dois anos sem Car-

naval e três anos de espera 
pelo retorno à folia. A anima-
ção com a volta dos festejos 
era clara ao longo de todas as 
atrações promovidas pela ci-
dade. Rua da Amizade cheia, 
todos os dias, para shows 
de Ana Guimarães e banda, 
Mesa de Bar, Jean e André, a 
bateria da Fanfarra Amigos 
de Holambra e outros artis-
tas da região.

Até mesmo a chuva, que 
marcava presença diária na 
cidade nas últimas semanas, 
resolveu colaborar. Só voltou 
a cair no final do irreveren-
te desfile de terça-feira, sem 
prejuízos à grande celebra-

ção promovida pelo Clube 
Fazenda Ribeirão e pelos blo-
cos participantes.

“Nos deixa muito felizes 
ver as pessoas novamente na 
rua, celebrando uma festa tão 
popular e tradicional como 

o Carnaval. Foram anos de 
muitas incertezas, de muita 
angústia. Voltar à normalida-
de é, para todos, um grande 
momento”, avalia o prefeito 
Fernando Capato, presente 
durante toda a programação.
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ACE Holambra 

realiza assembleia

A Associação Comercial 
e Empresarial de Holambra 
(ACE) realiza mais uma As-
sembleia Geral Ordinária 
para prestação de contas e 
apresentação das ativida-
des 2023. A reunião, que é 
destinada aos associados da 
entidade, acontece no dia 1º 
de março, às 8h30, em última 
convocação.

Os participantes poderão 
acompanhar a prestação de 
contas do exercício de 2022, 
bem como as atividades do 

período, e participar da vo-
tação das contas. Da mesma 
forma, serão apresentados o 
planejamento e o orçamento 
2023.

Atualmente, a Associação 
Comercial tem cerca de 300 
empresas participantes em 
seu quadro de associados.

A Assembleia acontece no 
auditório da ACE, à Avenida 
das Tulipas, 103, Centro de 
Holambra. O edital pode ser 
acessado em www.aceho-
lambra.com.br

A década do protagonismo de Holambra

Há cerca de um ano, na 
edição de 14 de janeiro de 
2022, ocupei este mesmo 
espaço com o artigo “Ho-
lambra entra para o clube 
das economias bilionárias”, 
em que relatei que, de acor-
do com os dados mais re-
centes disponíveis, de 2019, 
a economia local havia aca-
bado de registrar PIB, ou 
riqueza produzida, já na 
casa de R$ 1 bilhão. Apesar 
da motivação, escrevi que a 
manutenção para o próximo 
ano era incerta, exatamente 
por conta da pandemia, que 
afetou em cheio os dois mo-
tores da cidade: produção 
de flores e turismo.

Felizmente, puro engano 
meu! De 2019 para 2020, 
enquanto o conjunto da Re-
gião Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) contou com 
crescimento Nominal de 
2,28% no PIB e com varia-
ção Real negativa de 2,24%, 
ao descontar a inflação do 
período, a Cidade das Flores 
registrou crescimento No-
minal de 19,73% e Real de 
15,21%. O PIB holambrense 
fechou a década, em 2020, 
na marca de impressionan-
tes R$ 1,282 bilhão.

No âmbito RMC, a varia-
ção ficou apenas atrás da 
vizinha Santo Antônio de 

Posse, também ligada a tra-
dição holambrense das flo-
res, com 29,23% de cresci-
mento nominal e 24,71% de 
variação real. Curiosamen-
te, a terceira colocação foi 
para a “vizinha de cerca” do 
outro lado, Artur Nogueira, 
que apurou variações posi-
tivas de 15,97% e 11,45%, 
respectivamente Nominal e 
Real.

Mas o espetáculo não 
para por aí. Ao analisarmos 
a década toda, de 2011 a 
2020, o PIB de Holambra 
partiu do fechamento em 
2010, de R$ 382 milhões, 
para terminar a década com 
os já mencionados R$ 1,282 
bilhão, perfazendo a espan-
tosa variação nominal de 
235,52%.

Claro que boa parte dis-
so, precisamente 73,99%, 
corresponde apenas à infla-
ção da década, que é oficial-
mente medida pelo IPCA 
(IBGE) e em nada agrega 
em termos de verificação 
do crescimento econômico. 
Contudo, mesmo expur-
gando a inflação, resta um 
crescimento real muito ex-
pressivo, de 161,53% no 
período, equivalente a uma 
taxa média de crescimento 
anual, também real, cons-
tante em 10,09% ao ano.

Como comparativo, o 
conjunto da RMC regis-
trou crescimento nominal 
de 98,25% na década, que 
resulta na variação real de 
24,26%, equivalente à taxa 
média de 2,20% ao ano, 
também real. Vale notar que 
o crescimento da RMC não é 
nada desprezível, mas o de 
Holambra...

Por fim, o exercício que 
não deixa dúvida é o da ve-
rificação da participação do 
PIB do município no total 
da RMC, pouco importan-
do se as variações estão 
expressas em termos reais 
ou nominais. O fato é que 
quem cresce na participa-
ção é porque ocupou posi-
ções de outros municípios.

E Holambra registra va-
riação que partiu de 0,34% 
para 0,58% ao longo da 
década, como demonstra o 
gráfico. Surpreende a forte 
variação justamente na en-
trada na pandemia.

Assim, desfazer meu en-
tusiasmo pelo dinamismo 
da economia holambrense 
é tarefa desafiadora. 

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura 
de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante 

de escolher a semente que, deliberadamente, lançastes ao solo da vida.
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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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COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 04.831.281/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Pecuária Holambra, 
no uso das atribuições previstas no parágrafo 2º 
do artigo 25 do Estatuto Social, convoca os 54 
(cinquenta e quatro) cooperados, para reunirem-
-se em Assembleia Geral Ordinária, que realizar-
-se-á no dia   10 de março de 2023, no Auditório da 
Cooperativa Pecuária Holambra, à Rua Rota dos 
Imigrantes, 152, no município de Holambra, Esta-
do de São Paulo, obedecendo aos seguintes ho-
rários e “quorum” para sua instalação, cumprindo 
o que determina o Estatuto Social: a) em primeira 
convocação, às 16:30 horas, com a presença de 
2/3 do número total de associados; b) em segunda 
convocação, às 16:45 horas, com a presença de 
mais da metade do número de associados; c) em 
terceira e última convocação, às 17:00 horas, com 
a presença de no mínimo 10 associados para deli-
berarem a seguinte ordem do dia:

Pauta AGO:

I. Prestação de contas do Conselho de Adminis-
tração consubstanciada pelo Relatório Anual da 
Administração do exercício findo em 31.12.2022, 
compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no 
Exercício;
b.) Balanço Patrimonial;
c.) Demonstração das Sobras ou Perdas Acumu-
ladas;
d.) Demonstração das Mutações do Patrimônio Lí-
quido;
e.) Demonstração de Fluxo de Caixa;
e) Relatório dos Auditores Independentes e Pare-
cer do Conselho Fiscal;

II. Destinação das sobras ou perdas;

III. Fixação do valor da verba de representação 
para o Presidente, bem como o da cédula de pre-
sença para os demais conselheiros administrati-
vos e fiscais, pelo comparecimento às respectivas 
reuniões;

IV. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal

V. Outros assuntos não deliberativos.

Holambra-SP, 24 de fevereiro de 2023.

Eduardo Leonardo Bernardo Walravens 
Presidente

● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Homens e mulheres
- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 hora de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.

Currículos de Artur Nogueira e Holambra
Envie seu currículo para o email vagas@lisaflora.com.br  

ou pelo        (19) 99689.9466  
(somente mensagem não recebemos ligações)

Trabalhador Rural 
(de flores ornamentais)

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Homens
- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 hora de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.

Currículos de Artur Nogueira e Holambra
Envie seu currículo para o email vagas@lisaflora.com.br  

ou pelo        (19) 99689.9466  
(somente mensagem não recebemos ligações)

Auxiliar de Manutenção 
com conhecimento em elétrica e hidráulica

● DIVERSOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plan-
tar (olho de peixe), unha encravada com cor-
reção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefo-
ne: (19) 99291-8296. 

Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmi-
ca, texturas e novas tendências. Técnica pro-
fissional 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.

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

Envie seu currículo para o email rhvagas@terracoflores.com.br 
ou pelo (19) 99908-7068 

(somente mensagem não recebemos ligações)

- Horário: 06:45 até as 16:33 
(com 1 hora de almoço)

- De segunda a sexta-
feira. Regime CLT.

- Currículos de Artur 
Nogueira e Holambra

OPORTUNIDADE
(GELEGENHEID)

NOSSA CASA PALM PARK
X

SUA CASA CENTRO SOCIAL

Avaliações por corretores de sua confiança
       (19) 9 9688.3841 (Roberto) 
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Marcelo Sangalo, o queridinho de Salvador

Marcelo Sangalo, 13, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, foi o destaque ao se apresentar ao lado da mãe 
puxando o bloco Coruja. Ele tirou de letra os quatro dias do Carnaval de Salvador. O garoto faz parte da equipe 
de músicos da cantora, está gostando de seguir a carreira musical e já ganhou muitas fãs.

Notas dos jurado deram o título de Campeã para 
a Escola Mocidade Alegre, que  teve como tema 
o primeiro samurai negro do Japão, Yasuke. Com 
270 pontos, a escola conquistou o 11º título da 
sua história. No desfile das campeãs, ao lado da 
Mocidade, estarão: Mocidade (1º), Mancha Verde 
(2º), Império da Casa Verde (3º), Tatuapé (4º) e 
Dragões da Real (5º). 

A Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval 
2023, do Rio de Janeiro, por apenas um décimo de di-
ferença da Viradouro. A Imperatriz levou à Marquês de 
Sapucaí um enredo sobre a saga de Lampião na tenta-
tiva de entrar no céu e no inferno. As campeãs voltam 
à passarela do samba, sábado, 25, Imperatriz (1º), Vira-
douro (2º), Vila Isabel (3º), Beija-Flor (4º), e Mangueira (5º). A Império Serrano foi 
rebaixada para o Grupo de Acesso - Série Ouro. 

Em meio ao carnaval, 21/02, Fábio, em seu 
perfil oficial no Instagram, , publicou um re-
gistro ao lado do herdeiro para comemorar. 
“Hoje é aniversário do meu Zapsss!  Te amo 
MUITÃO, filho! Que você seja sempre feliz, 
Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te 
oriente sempre. Seu Papsss”, escreveu ele na 
legenda. O menino amou receber o carinho 
do pai nas redes sociais. “Te amo ”, declarou 
o aniversariante no post. O menino lindo,né?

Vale tudo na Sapucaí 

Na Sapucaí acontece de tudo. Camila Queiroz e Bruna Marquezine fazem 
‘sanduíche’ com Ju Paes na Sapucaí (foto). Jojo Todinho vai com bumbum à 
mostra, com celulite e tudo. Muitas mulheres com cara de bonecas infláveis 
nos camarotes do Rio e Sampa. (rsrs). Enquanto isso, a modelo internacional 
Gisele Bündchen recebe o cachê de 10 milhões para aparecer na Sapucaí. 
Paola Oliveira fica irritada com sua fantasia, ao desfilar na Grande Rio. O can-
tor Belo e sua esposa quase foram expulsos do camarote, e aí veio a turma 
do “deixa disso”. “Sem comunidade não se faz carnaval”, disse Maria Mariá, 
21, cria de Ramos, está à frente da bateria da Imperatriz pelo primeiro ano. 
Rolou muito beijo na boca e “otras cositas más”. (rsrsrs)

Em São Paulo, vence a Mocidade Alegre

Lampião dá vitória à Imperatriz

Comemoração pelo Zap


