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UniFaj lança Centro de Pesquisa e 
Inovação em Saúde Mental

Doze por cento de toda a população do Estado de São Paulo necessita de algum tipo de atendimento em saúde mental. Os dados são da Se-
cretaria Estadual de Saúde, que acrescenta que, 3% dos paulistas sofrem com transtornos severos e persistentes. Para auxiliar no diagnostico 
e tratamento, o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, lançou ontem Centro de Pesquisa 
e Inovação em Saúde Mental (CISM). 7

25° edição do Veiling Market reúne 160 produtores

Holambrenses doam 12 
toneladas para Fundo Social 
de São Sebastião 

Câmara socilita ao Executivo 
via para pedestre e 
ciclovia na HBR – 020
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Opinião2
No Japão, terra muito, mui-

to distante da nossa, o respeito 
aos idosos é cultuado por todos. 
Entendem os japoneses que, à 
parte dos serviços prestados ao 
país, os mais velhos trazem con-
sigo o maior ativo de uma socie-
dade: o conhecimento.

Nesta semana, aqui no reino 
tupinambá, as manchetes mi-
diáticas cederam espaço a um 
vídeo vasado de rede social em 
que três estudantes de Biome-
dicina, nos altos dos seus qua-
se vinte anos, ridicularizavam 
uma colega de curso. O motivo: 
ela decidiu estudar. Ingressar 

em uma faculdade aos 40 anos. 
“Deveria estar aposentada”, de-
bochavam.

Será preconceito? Indigên-
cia intelectual? Mais um artifí-
cio em busca de “likes” junto à 
tribo na internet? Ou será medo 
da concorrência na carreira 
que em poucos anos se inicia?

Não sabemos. Mas é possível 
supor que quarenta e poucos 
anos é, também, a idade dos pais 
ou mães dessas universitárias. E 
que, devido à falta de empatia 
ou incapacidade cognitiva, não 
percebem a perversidade do 
que praticam com esse tipo de 

atitude.
Dada a repercussão, as es-

tudantes desistiram ontem, for-
malmente, do curso de Biomedi-
cina após abertura de processo 
disciplinar. Os “likes” potencial-
mente pretendidos foram trans-
formados em “cancelamento” 
- novo, mais moderno e igual-
mente questionável método de 
reprimenda dessa juventude.

Vamos, assim, avançando 
como sociedade. Na mesma ve-
locidade dos japoneses. Mas sem 
saber pra onde. Ainda muito dis-
tantes, como de um lado a outro 
do planeta, da sua qualidade.

Respeito e Etarismo: lados distintos do nosso mundo
Histórias de Dona Ilda

Será que, se as verbas des-
tinadas à educação fossem 
melhor distribuídas à todas 
as crianças, sem excessão, 
elas não seriam conscientiza-
das de seus deveres, de suas 
obrigações? Será que todas 
as crianças, sem excessão não 
receberiam na escola a orien-
tação que não receberam em 
suas casas?

É preciso que urgente-
mente seja aumentado o 
númro de escolas e que se 
valorize o mestre, tão despre-
zado, humilhado e despresti-
giado!

Nossos dirigentes se es-
quecem de que, se não fosse 
a professorinha do bê-a-bá, 
eles não estariam onde estão 
hoje.

Quanto mais escolas fo-
rem criadas, menor o nú-
mero de presídios a serem 
construidos. A educação é o 
alicerce do comportamento 
de um povo. Enquanto ela 
não for considerada com 
seriedade, respeito e sobre-
tudo garra, continuaremos 
contabilizando roubos, cri-
mes e outros tipos de vio-
lência! Toda essa reflexão 
porque essa provinciana 
participou de uma aventura 
inusitada: passeou num car-
ro blindado!

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

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

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Do g1: “Um vídeo que vira-
lizou na internet mostra três 
estudantes de uma universi-
dade particular de Bauru (SP) 
debochando de uma mulher 
que também estuda na insti-
tuição, pelo fato de ela ter 40 
anos.

Uma publicação feita na 
sexta-feira (10) no Twitter já 
soma mais de três milhões de 
visualizações.

No vídeo, uma ironiza: 
Gente, quiz do dia: como ‘des-
matricula’ um colega de sala?

Logo depois, outra respon-
de: Mano, ela tem 40 anos já. 
Era para estar aposentada. Re-
almente, concorda a terceira.

Em seguida, a estudante 
que grava o vídeo diz: Gente, 
40 anos não pode mais fazer 
faculdade. Eu tenho essa opi-
nião. Elas chegam a dizer que 
a mulher não sabe o que é 
Google.

As três mulheres são maio-
res de idade e alunas de bio-
medicina da UniSagrado, de 
Bauru.”

Ao g1, a assessoria da uni-
versidade disse que está to-
mando medidas em relação 

às universitárias envolvidas 
no caso. “Mas por respeito a 
todos os envolvidos estamos 
trabalhando no âmbito insti-
tucional e não divulgaremos”.

Bem, “por respeito a todos 
os envolvidos”? Às alunas, 
cretinas, maiores de idade e 
a senhora que foi, no mínimo, 
ultrajada? Igualmente?

E, mais: e quanto ao vídeo 
depois de divulgado na Inter-
net que depois da repercus-
são imediata recebeu uma 
publicação feita na sexta-feira 
(10), no Twitter, com mais de 
três milhões de visualizações?

Uma universidade deve ze-
lar por sua reputação, especial-
mente esta  - que ainda é jovem, 
com apenas 69 anos de existên-
cia  - como a UniSagrado. Seus 
corpos docente e discente de-
vem pautar suas condutas por 
princípios que não maculem o 
nome da instituição.

Não foi o que aconteceu! 
A meritória senhora ofendida 
– apesar de não ter seu nome 
divulgado -  terá de conviver 
com um estigma dentro das 
salas de aula. No momento 
em que o mundo está enve-

lhecendo e descobrindo o in-
crível valor das pessoas mais 
velhas!’

As “patricinhas” irresponsá-
veis que não honram o nome 
de suas famílias, a julgar-se 
por seus comportamentos 
abjetos, mereceriam uma exe-
cração pública.   

E, por oportuno, transcrevo 
trecho do Código de Conduta 
Estudantil da Universidade Fe-
deral de São Paulo: Capítulo 
IV – Do Corpo Discente Artigo 
247 (Art1) Parágrafo I

I – As condutas dos estu-
dantes devem ser orientadas 
pelo respeito à autonomia e 
à dignidade do ser humano. 
Não são tolerados atos ou ma-
nifestações de preconceito, 
prepotência ou violência, ou 
que ponham em risco a inte-
gridade física, psicológica ou 
moral deles(as) ou de outros, 
o que neste Código configura 
situação de conflito.

A aplicação de medida 
educativa e/ou disciplinar pre-
vista neste Código não exclui 
a responsabilidade civil e pe-
nal do(a) estudante.

E mais não digo.

Etarismo Universitário

Carro blindado
Que sensação estranha! 

Nunca pensei em algum dia 
me locomover num carro 
blindado! Só o fato de sa-
ber que tem características 
diferentes parece que tudo 
muda.

Vidros à prova de balas, 
lataria blindada e lá vai a 
gente, como numa fortaleza 
ambulante.

Parece incrível mas é ver-
dade. A violência chegou a 
tal ponto neste país que a 
blindagem de carros se trans-
formou em mais uma grande 
indústria de cifrões. As pesso-
as têm que entrar na fila para 
opter esse tipo de serviço em 
oficinas especializadas. Na 
realidade, é bem aquela frase 
que se ouve todos os dias: “os 
maus estão soltos e os bons 
estão presos”.

Quem conheceu a cidade 
de Holambra há alguns anos 
sabe bem que seus morado-
res jamais construiram mu-
ros. A divisória entre suas ca-
sas era feita com cercas vivas, 
como até hoje podemos ver 
em pouquíssimas delas.

As janelas eram escanca-
radas, sem grades. Os jardins 
também eram abertos para a 
rua, sem a menor preocupa-
ção com muretas ou grades.

Mas o progresso nos traz 
muitos benefícios e com eles 
também os malefícios. A se-
gurança de nosso povo pare-
ce que cada vez diminui mais. 
Por isso, o indivíduo se tranca 
com seus familiares em ver-
dadeiras fortalezas: grades, 
travas de segurança, portões 
eletrônicos, muros altos, co-
fres, veículos blindados, cir-
cuitos fechados de TV, etc.

Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51
Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244

Expediente

Gerência Geral: Silvia Cahen 

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120
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Mutirão contra a Dengue: Agentes 
da Saúde visitam o Groot amanhã

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
dará continuidade aos mu-
tirões de combate ao mos-
quito Aedes Aegypti, trans-
missor da dengue, neste 
sábado, dia 18 de março. A 
ação será realizada no bair-
ro Groot das 8h ao meio-dia. 
A iniciativa irá contar com 
a participação cerca de 10 
agentes que farão visitas nas 
residências. O trabalho con-
siste na retirada de possíveis 
criadouros, orientações ao 

morador e entrega de mate-
rial informativo.

A orientação do diretor 
da pasta, Valmir Marcelo 
Iglecias, é de que as pesso-
as colaborem e recebam os 
agentes. Eles estarão unifor-
mizados e identificados com 
crachás. 

O último balanço revela 
que Holambra confirmou 
este ano 1 caso de dengue. 
“Reforçamos que a preven-
ção, em qualquer época do 
ano, é fundamental. Trata-se 

de um trabalho em conjunto 
entre Prefeitura e popula-
ção”, disse. 

No site do Governo, em 
www.holambra.sp.gov.br, 
está disponível para impres-
são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. O telefone 
da Vigilância Ambiental é o 
(19) 3802-7978. Em caso de 
suspeita de dengue, a orien-
tação é procurar a unidade 
de saúde o mais brevemente 
possível.

Boletim divulgado nesta 
quinta-feira, 16 de março, 
pelo Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra, 
confirma 7 novos casos de 
Covid-19 na cidade ao longo 
da última semana. Além des-
tes, 2 pacientes com sinto-
mas suspeitos encontram-se 
em isolamento domiciliar.

Os dados apontam avan-
ço da doença em relação aos 
sete dias anteriores, quando 
somente 4 casos positivos fo-
ram registrados. Antes disso, 
todavia, 12 pessoas haviam 

sido diagnosticadas com o 
vírus entre os dias 23 de fe-
vereiro e 2 de março.

O município iniciou no úl-
timo dia 6 a vacinação com 
dose de reforço bivalente 
para moradores a partir de 60 
anos que já tomaram pelo me-
nos duas doses do imunizan-
te, desde que a última delas 
tenha sido há pelo menos 4 
meses. Pessoas imunossupri-
midas acima de 12 anos tam-
bém podem receber a dose.

O atendimento acontece 
às segundas e quartas-feiras, 

das 8h às 11h30 e entre 13h 
e 15h, nas Unidades Básicas 
do Imigrantes e Santa Mar-
garida, no bairro Jardim das 
Tulipas. É necessário apre-
sentar caderneta de vacina-
ção e Cartão SUS.

De acordo com a enfer-
meira da Vigilância Epi-
demiológica de Holambra, 
Wilma Gomes, o imunizan-
te oferece uma proteção 
ainda maior contra a cepa 
original do coronavírus e 
também contra as subva-
riantes ômicron.

Holambra tem 7 novos casos 
de Covid-19 em uma semana

Como combater o mosquito: Sintomas da dengue:
- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada em calhas ou outros recipientes
- Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas
- Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo menos uma vez por semana

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
- Manchas vermelhas no corpo

Vacinação continua nas Unidades Básicas do Imigrantes e Santa Margarida
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Cidade arrecada 12 toneladas de doações 

para Fundo Social de São Sebastião
Holambra entregou no 

último sábado, dia 11, 12 to-
neladas de doações arreca-
dadas ao longo das últimas 
semanas, na cidade, ao Fun-
do Social de Solidariedade de 
São Sebastião. Os itens serão 
destinados às famílias atingi-
das pela chuva de fevereiro, 
o maior volume já registra-
do na história do país. Entre 
os itens estão cestas básicas, 
água, fraldas, produtos de 

limpeza, produtos de higiene 
pessoal, pomadas de assadu-
ra, lenços umedecidos, vas-
souras, rodos, baldes, roupas 
e até eletrodomésticos e uma 
cama. 

“Queremos agradecer 
imensamente a todos os 
moradores, comerciantes e 
empresários. A todas as pes-
soas que ajudaram a tornar 
essa ação solidária e huma-
nitária possível”, ressaltou a 

primeira-dama e presidente 
voluntária do Fundo Social, 
Yvonne Schouten, que, ao 
lado do prefeito Fernando 
Capato, acompanhou na tar-
de da última sexta-feira a or-
ganização dos donativos e o 
carregamento do caminhão 
que seguiu ao litoral norte. 
“Temos muito orgulho da ci-
dade de Holambra. A popu-
lação é sempre solidária nos 
momentos mais necessários”.

Programa Holambra é + Emprego 
fecha semana com 56 vagas de 

trabalho disponíveis

Risco elevado condena à 
remoção três eucaliptos na 

Nossa Prainha
O programa “Holambra é + Empre-

go”, desenvolvido pela Prefeitura, tem 
hoje, 56 vagas de trabalho disponíveis 
para candidaturas de moradores que 
estão em busca de uma oportunidade. 
A plataforma pode ser acessada por 
meio eletrônico em www.holambra.sp.
gov.br, na aba de Serviços – ou a partir 
de acesso direto em http://pat.holam-
bra.sp.gov.br.

Entre os empregos oferecidos por 
empresas da cidade estão os de cozi-
nheiro, serviços gerais, farmacêutico 
substituto, garçom, auxiliar de produ-
ção, jardineiro, controlador de aces-
so, vendedor, caixa, analista contábil e 
analista de sistemas. Para se inscrever 
a uma destas funções, basta fazer o ca-

dastro na “Área do Candidato”, preen-
cher informações pessoais, profissionais 
e curriculares. Na sequência, o usuário 
pode consultar os postos de trabalho e 
encaminhar a sua candidatura.

“O programa funciona como um Pos-
to de Atendimento ao Trabalhador, um 
PAT, mas em formato digital. Temos nos 
empenhado no contato com empresas e 
potenciais empregadores de Holambra 
para que disponibilizem vagas de traba-
lho por meio dessa plataforma”, ressalta 
o diretor municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão. 
“Essa é uma forma de aproximar os tra-
balhadores locais de novas oportunida-
des de ocupação, fortalecendo os meca-
nismos de emprego e renda da cidade”.

O Departamento Municipal 
de Parques e Jardins deu início 
nesta quinta-feira, 16 de março, 
à poda e remoção de três árvo-
res próximas à Nossa Prainha. 
A supressão, recomendada por 
parecer técnico do município, 
se dará em função de riscos a 
estruturas próximas e aos pró-
prios frequentadores do espaço. 

De acordo com o diretor 
municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Geraldo Ve-
loso, o poder público entende 
o valor histórico e ambiental 
dos eucaliptos, mas grande 

porte das árvores, os altos ín-
dices de chuvas e fatores liga-
dos à permeabilidade do solo, 
ou encharcamento, são fatores 
decisivos, que tornam a medi-
da necessária. “Há, também, a 
exposição aos ventos e relatos 
de queda de galhos. Caracterís-
ticas desfavoráveis para o local, 
que tem fluxo considerável de 
pessoas”, disse.

A Rua José Martins, próxima 
ao local, foi temporariamente 
interditada no início da tarde. 
Ela será reaberta tão logo os 
serviços sejam concluídos.

Atendimento presencial
O “Holambra é + emprego” oferece ao comércio e às 
empresas, por meio de um sistema eletrônico acessí-
vel pela internet, uma área dedicada à apresentação 
de vagas, com todas as informações necessárias para 
o seu preenchimento. De outro lado, dá à mão de 
obra local a chance de inscrever seus dados pessoais 
e manifestar interesse no trabalho. Além do meio ele-
trônico, moradores poderão buscar assistência para 
cadastramento no Espaço Cidadão, localizado no 
Paço Municipal, durante o horário de expediente – de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

http://pat.holambra.sp.gov.br.
http://pat.holambra.sp.gov.br.
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Vereadores pedem médico 

geriatra e melhorias  
em áreas públicas

A Câmara Municipal de 
Holambra realizou na última 
segunda-feira, 13 de março, a 
5ª Sessão Ordinária de 2023. 
Na pauta, cinco indicações fo-
ram feitas ao executivo, uma 
delas, do vereador Jesus da 
Farmácia, pede a contratação 
de médico na especialidade 
de geriatria.

O vereador e 2º secretá-
rio Hermindo Felix solicitou 
iluminação no parquinho lo-
calizado atrás do Ginásio de 
Esportes e a instalação de 
outro, na EMEB Novo Flo-
rescer no Bairro Fundão e a 
troca das placas informativas 
dos itinerários dos ônibus in-
termunicipais, existentes nos 
pontos da cidade, em espe-
cial na Praça dos Pioneiros.

Joseane Esperança, a Jô 

da Farmácia pediu a insta-
lação de via para pedestre e 
ciclovia na Estrada Municipal 
HBR – 020, na extensão en-
tre a Avenida das Dálias até a 
Praça da Cachoeira.

A próxima sessão acon-
tece no dia 20 de março, a 
partir das 19h no Plenário da 
Casa de Leis com transmis-
são ao vivo pelas redes so-
ciais oficiais da Câmara.

25° edição do Veiling 
Market termina hoje

A feira de flores e plan-
tas ornamentais realiza-
da pelo Veiling Holambra 
conta nessa edição com a 
presença de  mais de 160 
produtores.

Com objetivo de apre-
sentar as tendências para 
o Dia das Mães e Dia dos 
Namorados, a feira lança 
18 produtos. As vendas no 
evento representam uma 
prévia do setor para o res-
tante do ano. Com entrada 
gratuita a expectativa da 
Cooperativa é que entre 

ontem e hoje a feira rece-
ba cerca de 2 mil pessoas.

Grandes empresas – 
como mercados atacadis-
tas, redes de autosserviço, 
floriculturas e garden cen-
ters – garantem  a opor-
tunidade de negociar os 
itens expostos diretamen-
te com produtores a pre-
ços favoráveis. A mostra 
também conta com pales-
tras gratuitas relaciona-
das ao segmento, tal como 
pocket shows com artistas 
florais.
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IPTU: Termina na segunda o 

prazo para pagamento à vista 
com desconto de 10%

A Prefeitura de Holam-
bra decretou na última 
semana a prorrogação do 
vencimento da cota única 
e da primeira parcela de 
tributos municipais, in-
cluindo o Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Com 
isso, contribuintes terão 
até segunda-feira, dia 20 
de março, para optar pelo 
pagamento à vista do IPTU, 
com 10% de desconto.

Para atualizar o bole-
to, vencido originalmente 
no dia 10, o morador deve 
procurar o Setor de Recei-
tas, no Paço Municipal, ou 
acessar a versão eletrôni-

ca do carnê em www.ho-
lambra.sp.gov.br, na a guia 
“IPTU e Tributos Munici-
pais”, disponível na aba de 
Serviços. No site, os docu-
mentos estão divididos em 
três módulos: Rural, para 
recolhimento da Coleta 
de Lixo Rural; Imobiliário, 
para pagamento do IPTU; e 
Mobiliário, para tributação 
de ISS Fixo, Alvará e Vigi-
lância Sanitária.

“Com a prorrogação 
do vencimento para o dia 
20, quem está com o car-
nê impresso, sem acesso 
ao eletrônico, deverá, ne-
cessariamente, procurar a 

Prefeitura para atualizar o 
boleto”, explicou o diretor 
municipal de Finanças, Ro-
dolfo Silva Pinto.

Os locais credenciados 
para receberem o IPTU e 
outros tributos municipais, 
até a data de vencimento, 
são as agências bancárias 
Sicredi, Sicoob, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco e Itaú. 
Quem optar pelo pagamen-
to parcelado terá até o dia 
20 para pagar a primeira, 
sem descontos. As demais 
seguem com vencimento 
previsto para o dia 10 de 
cada mês.

Espaço Cultural Terra 
Viva apresenta na 

próxima sexta, dia 24, o 
filme Marte Um, às 19h00

Existe uma beleza e um 
poder na simplicidade e no 
afeto das relações humanas 
que são difíceis de explicar. 
“Marte Um” realça esse po-
der ao contar a história de 
uma família de Minas Gerais 
cujos dilemas e alegrias são 
tão genuínos que não há ou-
tra alternativa a não ser se 
deixar levar.

O filme pega o nome em-
prestado de um programa 
espacial que foi lançado em 
2012 cujo objetivo é colonizar 
aquele planeta. É a partir daí 
que conhecemos a história de 
Deivinho, um garoto que so-
nha ser astrofísico e partici-
par desta missão - mas seu pai 
tem outros planos. O porteiro 
Wellington quer que o filho se 
torne um grande jogador de 
futebol e não poupa esforços 
para guiá-lo neste caminho.

A mãe da família é Tércia, 
uma diarista que, ao ser “víti-
ma” de uma situação inespe-
rada, começa a se perguntar 
se está amaldiçoada. A famí-
lia Martins se completa com 
Eunice, a filha mais velha, 
que está na faculdade e vive 
uma nova paixão, uma mar-
ca na passagem para a vida 
adulta e para a própria in-
dependência - questões que 
também afetam a dinâmica 
familiar.

(Extrato da resenha de 
Aline Pereira - AdoroCinema)

Dia: 24 de Março 
Local: Rua Rota dos 
Imigrantes, 605 - Centro
Duração: 115 minutos
Entrada: Gratuíta
Apoio: Casa Bela, Jornal da 
Cidade e ECTV

Arte é fazer o melhor com as 
próprias mãos!
Em 19 de março, é comemorado o Dia do Artesão, data escolhida 
por ser dia de São José, santo reconhecido como padroeiro da 
categoria. Esses trabalhadores que produzem tudo com amor e 
esperança por dias melhores, são responsáveis por movimentar 
cerca de R$ 50 bilhões por ano no País, de acordo com levanta-
mento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Investir em saúde mental 
nunca foi tão necessário como 
nos dias de hoje. Com o adven-
to da pandemia de Covid-19, as 
pessoas passaram a enxergar 
com mais clareza que cuidar 
da saúde mental é algo indis-
pensável e primordial para ter 
qualidade de vida. 

Em São Paulo, segundo a 
Secretaria da Saúde, 12% de 
toda a população do Estado 
necessita de algum tipo de 
atendimento, seja ele contínuo 
ou eventual. Somente no ano 
passado, 233 mil pessoas pro-
curaram ajuda em ambulató-
rios e hospitais. Em 2021, esse 
número era 230,5 mil. 

Dados relevam ainda que 
3% da população no Estado 
sofre com transtornos men-
tais severos e persistentes; 
enquanto que mais de 6% da 
população no estado apresen-
ta transtornos psiquiátricos 
graves decorrentes do uso de 
álcool. 

Diante da demanda cres-
cente e a necessidade de ga-
rantir à população cuidados 
mentais mais efetivos e acessí-
veis, o Centro Universitário de 
Jaguariúna (UniFAJ), do Grupo 
UniEduK, e a Prefeitura de Ja-
guariúna lançaram na noite de 
ontem, 16 de março, o novo 
Centro de Pesquisa e Inovação 
em Saúde Mental (CISM).   

O projeto inovador será de-
senvolvido em parceria com 
a Universidade de São Paulo 
(USP), a Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), a Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp), a 
Universidade de Yale, a Univer-
sidade de Harvard, o Instituto 
Karolinska; além da iniciativa 
privada por meio do Banco In-
dustrial do Brasil. 

Nos próximo dez anos, o 
CISM tem por objetivo o de-
senvolvimento de tecnologias 
de saúde mental digital e im-
plementação de intervenções 
efetivas e escaláveis para 
transformar e aumentar a 

acessibilidade em tratamentos 
de saúde mental no Sistema 
Único de Saúde (SUS), em Ja-
guariúna, em parceria com os 
profissionais da rede pública, 
docentes e alunos UniFAJ.

“O CISM é um projeto iné-
dito que irá trazer inúmeros 
benefícios, tanto para alunos 
e docentes da UniFAJ quanto 
para os moradores de Jaguariú-
na. É algo que vai proporcionar 
avanços no aprimoramento e 
desenvolvimento conjunto de 
novas tecnologias e protocolos 
de tratamento da saúde men-
tal, proporcionando melhor 
capacitação aos estudantes e 
futuros profissionais da área, 
bem como oferecer ao cidadão 
a oportunidade de tratamento 
mais assertivo e eficaz”, salien-
ta o diretor da UniFAJ, profes-
sor Flávio Pacetta. 

O CISM atuará basicamente 
em três eixos. A primeira área 
envolve a necessidade de avan-
çar nas pesquisas em Neuroci-
ência de Precisão em saúde 
mental. Isso será vinculado à 
Coorte Transgeracional Brasi-
leira de Alto Risco para Trans-
tornos Mentais, que permite 
pesquisadores e estudantes 
em ciências de saúde mental 
de ponta investigar os fatores 
genéticos e ambientais que 
precipitam transtornos men-
tais em um estudo com 2.511 
crianças e adolescentes acom-
panhados por mais de uma dé-
cada. 

A segunda área tem como 
foco desenvolver e testar no-
vas tecnologias de intervenção 
em transtornos mentais, uti-
lizando de soluções digitais e 
criando hubs de inovação no 
Estado de São Paulo. Entre es-
tas iniciativas está o desenvol-
vimento de um aplicativo para 
tratamento de alcoolismo por 
meio do uso de um bafômetro 
portátil acoplado ao celular do 
paciente, premiando o tempo 
de abstinência de forma pro-
gressiva. 

O terceiro eixo vai atuar 
sobe a perspectiva de reduzir 
o tempo entre a descoberta 

de intervenções eficazes em 
saúde e sua utilização na prá-
tica clínica, percurso que hoje 
leva em torno de 20 anos. O 
CISM desenvolverá estudos 
com foco na implementação de 
intervenções de saúde mental 
sofisticadas, como terapia cog-
nitivo-comportamental pela 
internet e visitas domiciliares 
focadas no apego seguro de 
mães e bebês ao SUS.

“É fato que a demanda da 
população por cuidados men-
tais aumentou muito, sobre-
tudo com a pandemia de Co-
vid-19. Por isso, fechamos essa 
parceria para a criação do Cen-
tro de Pesquisa e Inovação em 
Saúde Mental. É um privilégio 
poder contar com mais essa 
parceria com o Grupo UniE-
duk”, diz o prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis

UniFAJ e Prefeitura de Jaguariúna lançam 
projeto inédito sobre saúde mental

Dados da Secretaria da Saúde revelam que 12% da população no Estado de São Paulo necessita de acompanhamento 

Sobre o Grupo UniEduK

Sobre o CISM

Há 23 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é com-
posto pelo Centro Universitário de Jaguariúna - 
UniFAJ, Centro Universitário Max Planck - UniMAX 
e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FA-
AGROH, instituições reconhecidas com nota máxi-
ma (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura 
e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Com a mis-
são de promover a educação socialmente respon-
sável, com alto grau de qualidade, propiciando o 
desenvolvimento dos projetos de vida dos alunos, 
o Grupo UniEduK tem como foco transformar o fu-
turo das pessoas, na prática. Para tanto, dispõe de 
moderna infraestrutura em 9 campis, equipados 
com Hospital Veterinário, Interclínicas e Centro 
Clínico de Especialidades Médicas. Tendo como 
mote fornecer uma educação de qualidade e prá-
tica que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não 
mede esforços para investir em inovação, pessoas, 

infraestrutura e tecnologias que façam a diferença 
na formação profissional.
Para isso, a instituição de ensino conta com o Mo-
delo de Ensino Educar, que utiliza de metodolo-
gias ativas, onde o aluno é o protagonista de sua 
jornada de aprendizagem e com certificações 
intermediárias para aumentar as chances de con-
quistar uma vaga no mercado de trabalho. São di-
versos cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exa-
tas, Tecnologia e Agronegócio nas modalidades 
presencial e a distância, entre outras opções de 
pós-graduação, MBA, extensão e especialização. 
Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 
50% de aulas práticas desde o início, corpo docen-
te altamente qualificado e infraestrutura moder-
na, com salas de aulas e laboratórios equipados 
de acordo com as necessidades do mercado de 
trabalho.

O embrião do CISM tem sua origem a partir de pes-
quisas iniciadas em 2009, dentro do Instituto Na-
cional de Psiquiatria do Desenvolvimento (INPD), 
com recursos do CNPq e da Fapesp, que estuda 
o neurodesenvolvimento no contexto do campo 
emergente da neurociência populacional. Com 
objetivo de integrar a investigação das neurociên-
cias com métodos de amostragem da epidemiolo-

gia e entender diferenças individuais relacionadas 
aos transtornos mentais, os resultados alcançados 
pelo Instituto com base em evidências, com rele-
vância clínica e social, são transformados em mo-
delos que podem ser empregados por agências 
governamentais ou diferentes segmentos da so-
ciedade, como é o caso do Projeto Conexão – Men-
tes do Futuro e do Programa Primeiro Laços.
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O Certificado de Cadas-
tro de Imóvel Rural (CCIR) 
nada mais é que um docu-
mento que é expedido pelo 
INCRA (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária) que contém dife-
rentes informações como 
por exemplo, a área do imó-
vel, a sua classificação fun-
diária, georreferenciamen-
to, certificação, localização, 
proprietários e outras.

PARA QUE SERVE? 
O CCIR é indispensável 

para diversas atividades 
que o proprietário queria 
realizar, como arrendar, hi-
potecar, desmembrar, ven-
da ou promessa de venda, 
partilha, crédito e demais.

A sua finalidade é es-
tritamente cadastral, não 
tendo então poder de legi-
timar o direito de posse ou 
mesmo domínio e deve ser 
atualizado anualmente. 

QUEM DEVE EMITIR? 
Qualquer titular de pro-

priedade rural precisa rea-
lizar o Cadastro de Imóveis 
Rurais (CAFIR) que é reque-
rido pela Receita Federal do 

Brasil, tendo este em mãos, o 
proprietário poderá pagar e 
fazer a declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territo-
rial Rural (ITR) – ressalto que 
há possibilidade de alguns 
imóveis ficarem isentos deste 
imposto – e a partir disto esta-
rá apto a emitir o CCIR.

Vale ressaltar que em 
caso de dúvidas sobre como 
proceder para a regulariza-
ção fundiária, não se limi-
tando à solução de pendên-
cias registrais, cadastrais 
e declaratórias, é sempre 
importante a busca de um 
profissional especialista 
com a finalidade de se evi-
tar possíveis punições. 

O que é o CCIR?

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br

Árvores funcionam como ar-condicionado 
e deixam o ambiente mais oxigenado

Meio ambiente

aumento do aquecimento 
global, políticas públicas de 
reflorestamento precisam 
ocorrer de forma paralela à 
redução do desmatamento, o 
principal emissor de CO2 na 
atmosfera no Brasil. O efei-
to na redução do aumento 
do aquecimento global é ve-
rificado quando o reflores-
tamento é feito em grande 
escala. Para a recuperação 
de florestas, é necessário re-
plantar milhões de hectares 
para mitigar as emissões de 
CO2.

A árvore ainda absorve 
gases emitidos por veículos 
e indústrias, libera oxigênio, 
melhora a qualidade do ar 
que respiramos, diminui o 
impacto de ventos fortes e, 

como toda planta, funciona 
no mesmo princípio dos cli-
matizadores de ar. Ou seja, 
acaba sendo “ar condicio-
nado” natural; proporciona 
sombra que restaura nossa 
disposição e diminui o cansa-
ço físico, atrai pássaros, tor-
nando a cidade mais humana 
e habitável. 

Se informe sobre as espé-
cies adequadas para cada lu-
gar de plantio e plante árvo-
res no seu bairro, sua rua, em 
frente à sua casa, nos jardins 
e quintais. Toda vegetação 
garante produção de água, 
que é fonte de vida.

Fonte Pesquisa: https://
portal.tce.go.gov.br/tce-sus-
tentavel/noticias/

O verde também reduz o ruído das ruas.Tempestade de 
verão em lugar sem árvore é mais intensa e devastadora

Quando se fala em ter uma 
árvore em frente às suas ca-
sas, algumas pessoas alegam 
que suja calçadas, entope ca-
lhas e outras queixas mais. Se 
fizermos a relação custo-be-
nefício de sua presença nas 
ruas e quintais, concluiremos 
que os benefícios são infini-
tamente maiores. 

Além de manter a cidade 
mais verde e mais bonita, as 
árvores também têm outras 
funções: elas controlam um 
pouco as tempestades de 
verão, absorvem a poluição, 
reduzem o ruído das ruas e 
deixam o ar mais fresco.

Estudo realizado pelo 
setor de arquitetura da Uni-
camp-Universidade de Cam-
pinas demonstrou vários 
benefícios da árvore e, como 
o de melhorar o conforto tér-
mico ao seu redor.  Isso, ao 
contrário do que se pensa, 
não é devido à sombra, mas 
sim ao aumento da umidade 
relativa do ar. Cada árvore 
funciona como um “micro 
oásis” em meio ao calor e às 
altas temperaturas do as-
falto. Sabe-se que o asfalto 
emana mais calor do que a 
terra, daí a importância de 
cultivarmos mais árvores na 
cidade. Áreas arborizadas 
podem ter uma diferença de 
até 5 graus Celsius em épocas 
mais quentes.

Assim, para combater o 



9

www.jcholambra.com

99

www.jcholambra.com

Classificados Holambra, 17 de março de 2023 9

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 AGRO-PECUÁRIA  
HOLAMBRA

CNPJ 52.770.542/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa Agro Pecuá-
ria Holambra, no uso das atribuições que lhe con-
fere o artigo 33, do Estatuto Social, convoca os 
senhores associados que somam em 44 (quarenta 
e quatro), para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, que realizar-se-á no dia 27 de março de 
2023, no Espaço Cultural da Terra Viva, localizada 
na Rua Rota dos Imigrantes 605, Centro no muni-
cípio de Holambra SP, obedecendo aos seguintes 
horários e “quorum” para instalação, cumprindo 
o que determina o Estatuto Social: em primeira 
convocação, às 08h00min, com a presença de 
2/3 (dois terços) do número total de associados 
ou em segunda convocação, às 09h00min, com a 
presença da metade mais um do número de as-
sociados ou em terceira e última convocação, às 
10h00min com a presença mínima de 10 (dez) as-
sociados, para deliberarem a seguinte: 

ORDEM DO DIA:

MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

I - Prestação de contas da Diretoria Administrativa, 
consubstanciada pelo Relatório Anual da Adminis-
tração do exercício que findo em 31 de dezembro 
de 2022, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no 
Exercício;
b.) Demonstrações Contábeis e suas Notas Expli-
cativas;
c.) Parecer do Conselho Fiscal; 
d.) Relatório dos Auditores Independentes.

II - Destinação das sobras ou perdas apuradas.

III - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.

IV - Fixação do valor da verba de representação 
para o Diretor Presidente, bem como o da cédula 
de presença para os demais Diretores Administra-
tivos e Conselheiros Fiscais, pelo comparecimento 
às respectivas reuniões.

V - Outros assuntos de interesse do quadro social 
(caráter não deliberatório).

Holambra-SP, 15 de março de 2023.

Adriano Joanes Maria Van Rooyen
Diretor-Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme determinação estatutária, convocamos 
para a Assembleia Geral Ordinária.
Dia: 30/03/2023
Local: Auditório da Escola São Paulo (Rua Verôni-
cas, 176 - Centro, Holambra – SP) 
Horário: às 19:00 h – primeira convocação com 
50% mais 01 dos associados;
              às 19:30 h – segunda convocação com o 
número de associados presentes.

Convocamos os senhores associados para a As-
sembleia Geral Ordinária, que tem por objetivo a 
deliberação da pauta abaixo:
1 – Abertura
2 – Apresentação e votação das contas do exercí-
cio anterior (ano de 2022), compreendendo:
Relatório das atividades da gestão da Diretoria;
Demonstrativo das receitas, despesas e resulta-
dos do exercício de 2022;
Demonstrativo de origem e aplicação dos recursos;
Balanço do quadro associativo;
Parecer do Conselho Fiscal.
Votação de aprovação das contas.
3 – Apresentação e votação do Plano Orçamentá-
rio para o ano de 2023, compreendendo:
Plano de atividades e orçamento administrativo e 
financeiro e orçamento no âmbito pedagógico;
Plano orçamentário para constituição, movimenta-
ção e manutenção de reserva técnica;
Proposta e fixação de taxas de mensalidades e 
contribuições para o exercício de 2023, das ativi-
dades educacionais prestadas ou postas à dispo-
sição pela Associação;
Votação do Plano Orçamentário de 2023
4 – Eleição e posse de um membro titular da Dire-
toria Executiva (2ª Secretário).
5 – Encerramento 
Para efeito de quórum, o número de pais com di-
reito a voto é 317.

Obs.: Referente ao item 4, os interessados devem 
se candidatar para o cargo até 5 (cinco) dias an-
tes da data da realização da Assembleia Geral, ou 
seja, até 24/03/2023, e estar de acordo com as 
exigências de nosso estatuto na data da publica-
ção deste edital. 

Holambra, 17 de março de 2023.

Natasja Bakker Lopes
Presidente da Diretoria Executiva

Rachel van de Weijer Sia
Vice-Presidente da Diretoria Executiva 

● 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da ABTT - Associação Brasileira de 
Trekker Trek, nas atribuições que lhe cabem, con-
voca seus associados para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária que se realizará no pró-
ximo dia 29 (Vinte e Nove) de Abril de 2023 (Dois 
mil e vinte e três) na sede da empresa BNW, situ-
ada à Estrada Municipal HBR 040, KM 4,5 - s/n, 
Fundão, Gleba A do Lote 5 da Seção H, no municí-
pio de Holambra, Estado de São Paulo, em primei-
ra convocação às 09h00min, com maioria absoluta 
dos seus associados, em segunda convocação às 
09h30min, com a presença mínima de um terço 
de seus associados e em terceira convocação às 
10h00min com qualquer número de associados 
presentes, com a seguinte ordem do dia:
1-) Abertura;
2-) Prestação de Contas da Diretoria do Exercício 
de 2.022;
3-) Admissões e Desligamentos de Sócios;
4-) Taxa de Anuidade;
5-) Regulamento Trekker Trek;
6-) Comissão Técnica;
7-) Eventos de 2.023;
8-) Sugestões de Melhorias;
9-) Outros Informativos;
10-) Encerramento.

Holambra, 17 de Março de 2023.

LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Presidente

ABTT - Associação Brasileira de Trekker Trek

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
TREKKER TREK
HOLAMBRA – SP / CEP 13.825-000
CNPJ: 03.575.642/0001-07
trekkertrek@trekkertrek.com.br
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Empresa de produção 
de flores e Plantas em 
Holambra contrata:

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.

Associação Educacional Solvlinder
CNPJ: 07.572.494/0001-28

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O Presidente da Associação Educacional Solvlin-
der, usando das atribuições que lhe conferem o 
Estatuto Social, informa seus Associados a Pror-
rogação da Assembleia Geral Ordinária, que rea-
lizar-se-à dia 17 de abril (Segunda feira) de 2023, 
em sua sede, localizada à Estrada HBR, s/n., Sítio 
Figueiras, Bairro Fundão, Holambra - São Paulo, 
em Primeira Convocação às 18:00 horas, com a 
maioria absoluta dos associados em pleno gozo 
dos seus direitos; em Segunda Convocação às 
18h30 com qualquer número de associados. 

Holambra, 17 de março de 2023

Adilson Nogueira Teixeira              
Presidente em Exercício

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

● EMPREGOS ●● EMPREGOS ●

Assistente Contábil 
Experiência na área de contabilidade para empresas tributas 
pelo Lucro Real e Lucro Presumido.
Exigência: estar cursando ou já ter concluído ensino superior 
em ciências contábeis, econômica ou administração de empresa.

Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial 
 para o e-mail: carlos@condorholambra.com.br

Observação: curriculum sem pretensão salarial, não serão analisados.

- 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

Empresa de Agro-floricultura em Holambra está buscando:

TRABALHADOR RURAL

Responsabilidades:
• Atividades relacionadas a produção de flores em vaso.
• Transporte de carrrinhos
• Abastecimento de esteira rolante
• Organização de material circulante

Requisitos
• Responsabilidade
• Comprometimento
• Ética no Trabalho

Benefícios / ambiente
• Estufa Climatizada
• Café da Manhã
• Seguro de Vida
• Transporte fretado  
   (Artur Nogueira - Holambra)
• Cesta Básica

Interessados enviar curriculo no email ou WhatsApp:
pessoal@symphony.com.br / (19) 98118-9837
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Morre ator global

Morreu o ator Antônio Pedro, aos 82 anos. Nomes como Marco Nanini, Claudia Mauro, Stepan Nercessian, Inez Viana e Aloísio de 
Abreu marcam presença na última homenagem ao amigo.

Muito desagradável esses FakeNews que estão sendo publicados sobre a saúde 
de alguns artistas. O ator Humberto Martins foi uma das vítimas desse mau gosto. 
Humberto Martins acusa jornal de publicar notícia falsa com seu nome. Passando 
aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer as coisas, porque tem muita 
gente preocupada, mandando para mim notícias de Whatsapp e me procurando, 
perguntando se eu estou bem, contou ele logo a princípio. E gente até da minha 
família mesmo, pessoas preocupadas porque umas notas aí caluniosas, mentirosas, 
que estão saindo na imprensa ao meu respeito, sobre o meu estado de saúde, rela-
tou. Eu estou muito bem, garantiu. Estou aqui no camarim gravando Travessia. Ou-
tro que teve que desmentir uma informação maldosa foi o cantor  Léo Jaime. Dizia 
que ele tinha um tumor maligno na bexiga. Mentira. Outro que foi envolvido nesse 
imbróglio foi Silvio Santos. Um influencie anunciou a morte dele. A Assessoria do 
SBT teve que fazer um comunicado “ele está bem e forte”. 

Entre os 
famosos a 
fila anda 
rapidinho. 
rsrsr  O ro-
mance de 
Isis Valver-
de e Mar-
cus Buaiz 
se tornou 
p ú b l i c o 
durante a 
passagem 
do agora 
casal por Paris. Os dois foram flagrados juntos em um vídeo que mostrou parte de 
um jantar romântico dos dois. Isis Valverde e Marcos Buaiz estavam em uma sala re-
servada do Divino Paris, uma loja de vinhos comandada pela sommelière brasileira 
Marina Giuberti. Ambos brindaram o romance com champanhe.

A volta de João Grilo e Chicó

“João Grilo & Chicó, vinte e cinco anos depois, juntos, mais uma vez”, escre-
veu Selton, em post publicado no dia 12 de março de 2023. Antes, a história 
foi lançada na TV em formato de minissérie em 1999.  Os atores Selton Melo 
e Matheus Nachtergaele confirmaram, neste último final de semana, que a 
sequência do grande sucesso brasileiro, O Auto da Compadecida, começará 
a ser produzida. A dupla retornará aos seus personagens Chicó o João Grilo, 
respectivamente. O filme será dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, com 
produção da Conspiração e H2O Films, tendo o roteiro baseado novamente 
na obra de Ariano Suassuna, com lançamento marcado para 2024, mas ainda 
sem data de estreia prevista. 

Informações mentirosas 

Amor repentino


