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Casos de Covid-19 voltam a subir
Depois de duas semanas com queda no número de novos casos de Covid-19, o Departamento Municipal de Saúde de Holambra aponta 

61 pessoas infectadas pelo vírus. O bairro Imigrantes atingiu 400 casos da doença. São 138 no Centro e 126 no Groot.

Conselho Tutelar 
faz alerta sobre 
abuso e exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes

Feriado prolongado 
Na próxima terça-feira, dia 25, será feriado em Holambra – Dia do 
Padroeiro do Divino Espírito Santo, data em que se comemora o dia 
do trabalhador rural.  A Prefeitura declarou como ponto facultativo 
na segunda. Por isso, quem for visitar a cidade nesses dois dias deve 
confirmar antes o que abre ou não.

Como fica 
o mercado 
de trabalho 
pós-
pandemia7 12

3

Rua dos Guarda-chuvas 
coloridos 
Quatro vereadores se 
manifestaram na sessão 
da Câmara Municipal 
na última segunda-feira 
solicitando a presença de 
guarda municipal ou agente 
de trânsito no corredor de 
guarda-chuvas instalados ao 
longo da passagem elevada 
Alameda Mauricio de Nassau. 
A Prefeitura informou que 
realiza regularmente o 
monitoramento do local, 
com presença constante de 
policiais municipais para 
orientar os turistas. 4
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Editorial

A Festa do Divino Espírito Santo 
é uma das mais antigas e difundidas 
tradições do catolicismo popular bra-
sileiro. A origem dos festejos está liga-
da à data do Pentecostes, celebrado 
cinquenta dias depois da Páscoa. Para 
o calendário dos hebreus, a data mar-
cava o fim das colheitas do trigo e o 
momento de festejar e agradecer pelas 
boas safras. Segundo a crença católi-
ca, no Novo Testamento, essa mesma 
data marca o dia em que o Espírito 
Santo teria se manifestado nos apósto-
los, que passaram a pregar a palavra 
divina em diversos idiomas diferentes. 

Em Portugal, o estabelecimento 
da Festa do Divino ocorreu ao longo 
do século XIV, quando a celebração 
foi instituída, sob a influência de cos-
tumes pagãos, pela Rainha D. Isabel 
(1271-1336), canonizada em 1625 
como Santa Isabel de Portugal.

 A festa simboliza o começo de 
uma nova era marcada pela prosperi-
dade, bondade, igualdade, fraternida-
de e outros valores cristãos.

Mais tarde, quando os portugue-
ses chegaram para colonizar os terri-
tórios na América que seriam o Brasil, 
trouxeram essa festa que tomou ca-
racterística regionais, levando muitas 
vezes o nome de Festa do Divino. 

Em Holambra, a construção da 
igreja matriz da cidade com participa-
ção ativa das famílias holandesas que 
imigraram para a região, em 1948,  
tem com seu padroeiro o Divino Espí-
rito Santo. 

Um dos principais símbolos da 
festa, a bandeira do Divino , inspirou 
o compositor Ivan Lins a escrever uma 
das suas mais belas canções.

Tanto a letra como a melodia 
bebem das tradições da moda de 
viola e resumem o ambiente desta 
celebração.

Você pode ouvir clicando em aqui

Os devotos do Divino
Vão abrir sua morada
Pra bandeira do menino
Ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai
Os devotos do Divino
Vão abrir sua morada
Pra bandeira do menino
Ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai
Deus nos salve esse devoto
Pela esmola em vosso nome
Dando água a quem tem sede,
Dando pão a quem tem fome, ai, ai
Deus nos salve esse devoto
Pela esmola em vosso nome
Dando água a quem tem sede,
Dando pão a quem tem fome, ai, ai

A bandeira acredita
Que a semente seja tanta
Que essa mesa seja farta,
Que essa casa seja santa, ai, ai
A bandeira acredita
Que a semente seja tanta
Que essa mesa seja farta,
Que essa casa seja santa, ai, ai
Que o perdão seja sagrado
Que a fé seja infinita
Que o homem seja livre,
Que a justiça sobreviva, ai, ai
Que o perdão seja sagrado
Que a fé seja infinita
Que o homem seja livre,
Que a justiça sobreviva, ai, ai
Assim como os três reis magos
Que seguiram a estrela guia
A bandeira segue em frente
Atrás de melhores dias, ai, ai
Assim como os três reis magos
Que seguiram a estrela guia
A bandeira segue em frente
Atrás de melhores dias, ai, ai
No estandarte vai escrito
Que ele voltará de novo
Que o rei será bendito
Ele nascerá do povo, ai, ai
No estandarte vai escrito
Que ele voltará de novo
Que o rei será bendito
Ele nascerá do povo, ai, ai

A Festa do Divino Espírito Santo Histórias de Dona Ilda

Que bom a gente ter netos! Sob 
pretexto de levá-los a muitos luga-
res, participamos com eles de situ-
ações alegres e descontraídas que, 
talvez, pelo menos eu não teria jei-
to para “curti-las” sozinha.

Foi sob essa condição que sabo-
reei, deliciosamente, as emoções 
que o circo nos proporciona! Fiquei 
criança outra vez! Nas palmas, nos 
gritos, esquecemos que a infância 
já ficou longe!

- Olhe o elefante chutando a 
bola!

- Pegue a bola! Corra!
O contorcionista! Que perfei-

ção! A moça da moto, uma vedete 
charmosa, fazia peripécias emocio-
nantes. E os trapezistas, deixando 
todos de boca aberta! Os palhaços, 
como sempre, anarquizavam o pi-
cadeiro! A equilibrista, apesar de 
gordinha, conseguiu fazer bonito 
na corda bamba!

No intervalo, sorvetes, algodão-
-doce, pipoca, refrigerantes fize-
ram a festa da criançada, de seus 
pais e seus avós! Interessante que 
todos os vendedores eram os pró-
prios artistas: desde a mocinha do 
trapézio ao domador da bicharada. 
Trabalho unido, completamente 
despido de qualquer preconceito!

Os cavalinhos! Não poderiam 
faltar! Por isso, era Circo de Cavali-
nhos o nome que se dava para os 
circos, há muitos anos. Eles sempre 
estavam presentes. Valsaram ao 
som do Danúbio Azul, rodopiando 
à volta de todo o picadeiro.

- Agora, o futebol de cachorros! 
Anuncia o mocinho de smoking, 
apesar do calorão.

Entra o primeiro time, sob aplau-
sos, com camisas do Palmeiras, e 
o segundo com camisas do Co-
rinthians. Começa o jogo, até que 
entra o jogador, ou melhor, a joga-
dora, com bola e tudo, no gol. O 
goleiro não gosta e “voa” em cima 
dela, se atarracam, rolam, todos 
os treinadores correm, tentam se-
pará-los e não o conseguem! Tra-
varam-se as mandíbulas! Depois 
de muito puxá-los, sob expecta-
tiva geral, conseguem separá-los, 
só que a “artilheira” cai como que 
morta!

- Morreu! Morreu! Gritam todos!
Levam “rapidinho” a heroína 

para dentro. O jogo continua, só 
que todos com muita pena da aci-
dentada.

Aí, meu neto começa a “buzinar” 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Viva o circo!

R A de Athäyde

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

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

A Polícia Federal realiza na ma-
nhã desta quarta-feira, 19, busca e 
apreensão em endereços do minis-
tro Ricardo Salles e no Ministério do 
Meio Ambiente. O ministro Alexan-
dre de Moraes (STF) determinou, 
também, a quebra dos sigilos ban-
cário e fiscal de Salles e de servido-
res do Ibama (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis).

Dada a relevância do assunto, 
antecipo-me lembrando que no pró-
ximo dia 5 de junho celebra-se o Dia 
Mundial da Ecologia e do Meio Am-
biente. Não me incluo entre aqueles 
que apenas esbravejam contra o la-
mentável estado em que se encontra 
o meio ambiente em que vivemos.

A ganância de empresários na 
busca do lucro a qualquer custo e de 
governos coniventes com a insalubri-
dade de suas sociedades encontram 
ainda, na maior parte da população, 
uma aliada para incrementar os 
avanços deletérios da qualidade do 
ar que respiramos, da água que be-

...só os urubus buscam  
árvores secas...

bemos, do solo em que plantamos.
Calamidades ocorrem todos os 

dias como parte integrante de um 
fenômeno de reajuste só permitido 
a partir de um desajuste maior. É ne-
cessária uma causa para produzir um 
efeito e, como nos ensina a física, com 
a terceira lei de Newton, “a toda ação 
corresponde uma reação de igual in-
tensidade que age na mesma direção 
e em sentido contrário”.

As barbaridades que vêm sendo 
cometidas há décadas pelo ser hu-
mano na agressão à natureza teriam 
que, em algum momento, provocar 
reações; e assim dar início à reversão 
do processo suicida engendrado por 
políticas econômicas que levam de 
roldão inocentes impotentes.   

É inegável que esse processo já 
começou com a maior conscientiza-
ção das pessoas em todo o planeta. 
Manifestações diárias em prol da 
saúde coletiva ocorrem mundo afora 
dando uma demonstração de que o 
jogo começa a virar. É uma questão de 
tempo, ainda longo infelizmente, mas 

inexorável. 
E não serão os governos irrespon-

sáveis, eleitos pelo comprometimen-
to com aqueles que financiam suas 
campanhas – arrastando eleitores 
ingênuos convencidos por poderosas 
máquinas de propaganda - que aco-
lherão sorridentes as mudanças em 
andamento. 

A responsabilidade e a batuta 
para condução dessa tarefa cabem a 
professores e educadores sensibiliza-
dos - sem compromisso com o pos-
sível engessamento da burocracia es-
colar – dentro e fora das salas de aula 
formais.

Cabe ainda aos pais, a você e a 
mim, em seu contato diário com os 
filhos e amigos, às refeições, passeios, 
momentos de lazer viajando ou assis-
tindo televisão, coletando o lixo, dar o 
exemplo com mínimas atitudes que 
marquem; exemplos mais que pala-
vras deixam registros indeléveis.    

CUIDE-SE

na minha orelha:
- Vovó! Coitadinha! Morreu! Que 

dó!
- Não morreu, André. Estava can-

sada por isso caiu!
- Não adianta! Eu sei que morreu! 

Você fala isso só para me tapear!
Não tive dúvida, levantei-me, sai 

do circo, contornei toda a sua volta, 
por fora, tropeçando em cordas, ti-
rantes, pedras e outros badulaques 
para chegar ao local onde estavam 
os bravos jogadores. Pude me cer-
tificar que fora, realmente apenas 
um desmaio, talvez por exaustão 
ou susto. A cachorra boxer estava 
vivinha! Volto, e por que não dizer, 
eu também estava contente, e dou 
a notícia esperada ante os olhos ar-
regalados de meus netos:

- Não morreu! Foi só um des-
maio!

Que alívio! E o espetáculo conti-
nua com o Globo da Morte, onde 
com precisão absoluta, três moto-
queiros dão um show de coragem. 
Porque, um errinho e lá se vão três 
vidas “roncando” para o céu!

Achei tudo lindo! Repito: Sen-
ti-me outra vez criança, tomando 
sorvetes e comendo pipocas com 
a molecada. Mas sentindo, tam-
bém, uma saudade muito grande 
da bandinha desafinada e gozadís-
sima, que foi substituída por sofis-
ticado aparelhando de som, com 
cabine completa, microfones e 
outros implementos que bem jus-
tificam a evolução tecnológica de 
nossa era, mas que, apesar deles, a 
tradição circense continua trazen-
do, com seus palhaços coloridos, 
alegres momentos de ingenuidade 
e ternura, que transportam seus 
expectadores, pelo menos por al-
guns instantes, para um mundo 
diferente e maravilhoso!

https://www.youtube.com/watch?v=LxByBbuNai8&list=RDLxByBbuNai8&start_radio=1&rv=LxByBbuNai8&t=94
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Números da Covid-19 voltam a 

subir em Holambra 
Saúde aplica 2ª dose 

da vacina AstraZeneca 
nesta sexta-feira O balanço semanal divul-

gado nesta quinta-feira, dia 
20 de maio, pelo Depar-
tamento Municipal de 
Saúde de Holambra 
aponta 61 novos ca-
sos de Covid-19 no 
município. Após 
queda significati-
va registrada nas 
duas semanas 
anteriores, quan-
do a quantidade 
se limitou a 32, o 
valor demonstra 
um retorno aos nú-
meros verificados em 
abril, quando os novos 
casos somavam, em média, 
60 por semana.

Atualmente os positiva-
dos em isolamento são 44, 
sendo 5 em internação. Ca-
sos suspeitos totalizam 72: 

70 em isolamento domici-
liar e 2 em observação na 
Policlínica Municipal. O nú-

mero de óbitos desde o iní-
cio da pandemia permanece 

em 11. O bairro Imigran-
tes atingiu 400 casos 

da doença. São 138 
no Centro e 126 no 

Groot.
“O aumento 

do número de 
casos após duas 
semanas de es-
tabilidade refor-
ça a necessidade 

de redobrarmos 
os cuidados sa-

nitários, evitando 
aglomerações e utili-

zando máscara e álcool 
em gel. Devemos incorpo-

rar a prevenção em nossa 
rotina, não podemos nos 
descuidar”, explicou o dire-
tor municipal de saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias.

Moradores que têm a se-
gunda dose da vacina As-
traZeneca/Fiocruz, contra 
a Covid-19, agendada para 
esta semana devem procu-
rar o PSF Santa Margarida 
amanhã, dia 21 de maio. O 
Departamento Municipal de 
Saúde irá realizar a aplicação 

do imunizante pelo sistema 
drive-tru (dentro do carro) 
na área externa da unidade 
de saúde. O atendimento será 
das 8h às 12h. É necessária a 
apresentação de Cartão Cida-
dão, documento oficial com 
foto e comprovante de rece-
bimento da primeira dose.

Do abastecimento de água 
ao tratamento de esgoto, 

saneamento é:

+saúde
+turismo

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)

“A cada R$ 1 investido em Saneamento Básico,
R$ 4 são economizados no sistema de saúde”
“A cada R$ 1 investido em Saneamento Básico,
R$ 4 são economizados no sistema de saúde”

+Qualidade
de vida

DESIGN

Maiores 
informações ligue:

(19) 98835-2244
https://www.jcholambra.com/post/causa-animal

https://www.jcholambra.com/post/causa-animal
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Jesus pede guarda na Alameda Mauricio de 

Nassau para orientar turistas
Esdras Domingos

O vereador Jesus Apare-
cido de Souza (Jesus da Far-
mácia – PSD) solicitou à Pre-
feitura para que coloque um 
guarda municipal ou agente 
de trânsito na Alameda Mau-
ricio de Nassau. O motivo se-
ria para orientar os turistas 
que tiram fotos no corredor 
de guarda-chuvas instalados 
ao longo da passagem eleva-
da da via.

Na semana passada, o 
JC Holambra trouxe o pro-
blema à tona, pois, na ânsia 
de conseguir uma bela foto, 
muitos turistas se aventu-
ram em meio aos veículos 
que passam pela Alameda. 
Alguns ficam no meio da 
rua, outros sentam no chão 
ou até deitam.

No domingo do Dias das 
Mães, a cidade recebeu mui-
tos visitantes. Em alguns 
momentos os condutores 
dos veículos precisaram pa-
rar e aguardar até que os 
registros fossem feitos na 

“Rua dos guarda-chuvas co-
loridos”, como tem sido cha-
mada a Alameda. Além de 
formar uma fila de carros, a 
atitude de entrar no meio da 
rua para tirar uma fotografia 
coloca em risco os turistas, 
podendo ocasionar  aciden-
tes de trânsito.

A Prefeitura respondeu 
ao JC Holambra que a orien-
tação é a de que os motoris-
tas reduzam a velocidade e 
redobrem a atenção ao tra-
fegar pelo trecho citado. De 
acordo com Administração 
Municipal,  o local conta com 
sinalização de trânsito, com 
placas de limite de veloci-
dade e travessia elevada de 
pedestres. 

Na oportunidade, o De-
partamento Municipal de 
Segurança e Trânsito disse 
que dedica atenção especial 
ao espaço, principalmente 
aos finais de semana, am-
pliando o patrulhamento e 
buscando orientar os visi-
tantes sobre os cuidados a 
serem tomados com o fluxo 

de veículos. O órgão salien-
tou que nenhum incidente 
envolvendo veículos e pe-
destres foi registrado no lo-
cal até o momento.

Indicação 
Na indicação  e durante a 

sessão ordinária da Câmara 
Municipal na última segun-
da-feira, Jesus da Farmácia 
lembrou que o corredor de 
guarda-chuvas coloridos se 
tornou um ponto turístico e 
recebe “centenas de pesso-
as diariamente visitando o 

local para ensaios fotográ-
ficos”. “Acontece que, por 
esta Alameda, transitam os 
veículos que adentram na 
cidade, os visitantes querem 
fazer ensaios fotográficos no 
meio da via, atrapalhando o 
tráfego de veículos e corren-
do risco de serem atropela-
dos. Por isso se faz necessá-
ria a presença de um guarda 
e ou agente de trânsito para 
orientar e controlar o fluxo 
de veículos”.

Ao JC Holambra, o vere-
ador ressaltou que será um 
“problemão” para Holambra 
se o Executivo não colocar 
regras, pois pode acontecer 
um acidente gravíssimo. “Na 
maioria das vezes, as pesso-
as, não tem noção do risco a 
que estão expostas tirando 
fotos em um lugar com mui-
to acesso de carros. Não sou 
contra, mas deve haver uma 
orientação aos visitantes”.

Jesus da Farmácia ainda 
acrescentou que a Prefeitu-
ra, em longo prazo, poderia 
fazer um estudo junto à po-
pulação para verificar qual a 
melhor maneira de conduzir 
o tráfego no local, sem pre-
judicar o turismo e nem os 
moradores.

Na sessão do Legislativo, 

Mário Luiz Sitta (Sitta da 
fanfarra – PSDB) endossou 
a necessidade de ações para 
evitar acidentes. “Essa rua 
vem causando preocupa-
ções e se tornando um risco. 
Acrescento que esse agente 
de trânsito deve orientar as 
pessoas para não ocuparem 
a ciclovia do local”. 

Sitta destacou que neces-
sita de um serviço de educa-
ção aos turistas, melhoria na 
sinalização, principalmente 
na ciclovia, e a presença de 
um agente de trânsito para 
orientar os visitantes. 

O vereador Oriovaldo 
Venturini (PSDB) salientou 
que, mesmo em dias com 
pouca movimentação na ci-
dade, é comum encontrar 
pessoas na Alameda fazendo 
fotos. “No fim de semana o 
local fica terrível”. No entan-
to, para ele, fechar a via não 
seria a solução.  

Wilson Barbosa (Bigode 
– PTB) acrescentou que a 
alameda é o principal aces-
so de entrada e saída da ci-
dade. “Temos que receber 
os turistas muito bem, mas 
de alguma maneira dar um 
certo conforto e disciplina, 
para que não prejudiquem 
os nossos munícipes”. 

Patrulhamento contínuo
O Departamento Municipal de Segurança e Trânsito es-

clarece que realiza regularmente o monitoramento do lo-
cal, com presença constante de policiais municipais para 
orientar os turistas, especialmente em dias de maior fluxo 
de visitantes, como finais de semana. O órgão ressaltou que 
apesar da grande movimentação por se tratar de um ponto 
turístico concorrido, não houve até o momento registro de 
incidentes. A Prefeitura informou que seguindo o procedi-
mento usual, a indicação do vereador será encaminhada à 
pasta para avaliação.
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Vereadores discutem conscientização social e 

medidas de infraestrutura em sessão
A busca por implemen-

tação de políticas públicas 
para fortalecer os direitos 
na saúde prevaleceu na 12ª 
Sessão Ordinária da Câma-
ra Municipal de Holambra, 
realizada no dia 17 de maio. 
Em pauta, dois projetos de 
lei e indicações legislativas 
visando a melhoria na qua-
lidade de vida das pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista, além de iniciativas 
para manutenção e desenvol-
vimento da infraestrutura no 
município. 

Os projetos de lei rece-
bidos propõem instituir a 
“Semana Municipal de Cons-
cientização sobre o Transtor-
no do Espectro Autista”, na 
semana do dia 02 de abril, e 
conceder o direito às pessoas 
que transportem indivíduos 
com o transtorno do espec-
tro autista, de utilizarem as 
vagas reservadas para defi-
cientes. O vereador Jander-
son Adriano Ribeiro (Chiba) 
apresentou a propositura 
juntamente com os vereado-
res Eduardo da Silva (Per-
nambuco), Jesus Aparecido 
de Souza (Jesus da Farmá-
cia), Mario Luiz Sitta (Sitta 
da Fanfarra), Mauro Sérgio 
de Oliveira (Serjão), Orioval-
do Venturini, Wilson Barbosa 
(Bigode).

“É uma propositura de to-
dos os vereadores. Será um 
ganho para o nosso municí-
pio, e para todas as pessoas 
inseridas dentro deste con-
texto, uma vez que vai criar 
uma semana de atividades 
voltadas para a atenção das 
pessoas com essa necessi-
dade. O outro projeto de lei, 
que concede às pessoas com 
o transtorno de espectro au-
tista (TEA) o direito de uti-
lizar vagas reservadas para 
deficientes é mais uma coisa 
quem vem a somar nesta luta 

mo em idade precoce.
Enquanto o vereador Fa-

biano Soares solicitou ao exe-
cutivo o envio do projeto de 
lei que dispõe sobre a “Cartei-
ra de identificação da pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista” (CIPTEA), no âmbito 
do município de Holambra, à 
Câmara Municipal.

No âmbito da infraes-
trutura e desenvolvimento, 
foram apresentadas quatro 
indicações. O vereador Per-
nambuco pediu a manuten-
ção e pintura das faixas de 

ciclovia localizadas no aces-
so e em todo o perímetro do 
Bairro Residencial Imigran-
tes, para maior segurança 
dos usuários. Além da manu-
tenção ou troca das lâmpa-
das dos postes de iluminação 
pública localizados no Bairro 
Chácaras Camanducaia.

A possibilidade de estu-
dos de engenharia de tráfego, 
que auxiliem na mobilidade 
urbana de nosso município, 
a fim de garantir trânsito se-
guro, para veículos, bicicletas 
e pedestres, e, ainda, preser-

vem o bem-estar presentes 
nos espaços públicos de nos-
sa cidade foi uma indicação 
apresentada pelo vereador 
Chiba.

O vereador Jesus pediu a 
colocação de um guarda ou 
agente de trânsito na Ala-
meda Maurício de Nassau, 
via muito conhecida com a 
“Rua dos Guarda-Chuvas Co-
loridos”, para orientar os vi-
sitantes que querem realizar 
ensaios fotográficos no meio 
da via, a fim de evitar atrope-
lamentos.

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

Temos disponível para 
alugar 1 sala de 105m²

tão importante.”, mencionou 
o vereador Chiba.

 
Indicações Legislativas
No âmbito da saúde, fo-

ram apresentaram três in-
dicações. O vereador Chiba 
solicitou a construção de 
uma sala na Policlínica ou, 
na impossibilidade, a locação 
de imóvel para uso exclusivo 
no at endimento de Terapia 
Ocupacional aos portadores 
de algum tipo de necessida-
des ou dificuldade de apren-
dizagem, com o objetivo de 
centralizar e estruturar essa 
demanda.  

Outro pedido do verea-
dor Chiba, foi a instituição da 
obrigatoriedade da aplicação 
do “Questionário M-Chat” 
(Modified Checklist for Au-
tism in Toddlers), em todas 
as unidades de saúde do mu-
nicípio, visando identificar 
indícios desse transtorno em 
crianças entre 18 e 24 meses. 
O “Questionário M-chat” é 
uma escala de rastreamento 
que pode ser utilizada em to-
das as crianças durante visi-
tas pediátricas, com objetivo 
de identificar traços de autis-
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Investimentos privados em Holambra

É praticamente regra o 
desejo dos municípios de 
receber investimentos pri-
vados. Tais recursos sempre 
têm poder de movimentar a 
economia, gerar emprego, 
renda, impostos, desenvol-
vimento, enfim.

Dada a importância con-
ferida ao assunto pela so-
ciedade em geral, a Funda-
ção SEADE criou o “PIESP 
– Pesquisa de Investimen-
tos Anunciados no Estado 
de São Paulo”, cuja extensa 
base de dados, de 2012 a 
2020, nos permite acompa-
nhar a evolução do tema em 
Holambra.

Através do monitora-
mento diário por “robôs” aos 
quarenta principais jornais 
do Estado, a metodologia 
contempla, resumidamente, 
triagem e confirmação das 
notícias, tabulando montan-
tes e demais classificações 
por ramo de atividade eco-
nômica e característica do 
empreendimento (implan-
tação, ampliação ou moder-
nização).

Muito importante é res-
saltar que a metodologia 
não contempla a concreti-
zação do investimento, mas 

apenas o anúncio. Nada im-
pede, por exemplo, uma de-
sistência.

A indiferença com a re-
alização do investimento 
respalda um objetivo pri-
mordial, de monitorar o 
clima econômico na locali-
dade para o anúncio. Assu-
miremos aqui tal premissa.

Extraímos da série ofe-
recida que, em Holambra, 
em termos nominais, os 
anúncios de investimentos 
ocorreram em 2014, com 
R$ 7,45 milhões entre im-
plantação e ampliação; e em 
2018, com R$ 40 milhões, 
marcados como implanta-
ção. Corrigidos aos preços 
de dezembro de 2020, tais 
montantes representam, 
respectivamente, R$ 10,21 
milhões e R$ 43,61 milhões.

Convenhamos que, para 
um período relativamente 
extenso, os anúncios pare-
cem bem escassos, e em fre-
quência bem menor que em 
outros municípios. 

Mas não nos enganemos, 
pois a pujante agricultura 
do município (a de maior 
relevância no universo da 
RMC) investe constante-
mente, e não necessaria-

mente anuncia. Também 
é preciso lembrar que um 
empreendimento genuina-
mente holambrense e de 
magnitude, o Veiling, tem 
hoje seus investimentos 
alocados na conta da vizi-
nha Santo Antônio de Posse.

São particularidades 
que em momento algum 
comprometem a apuração 
do clima econômico em Ho-
lambra, já que sua dinâmica 
verdadeiramente superior 
não deixa qualquer dúvida.

Como prova podemos 
recorrer ao recente anún-
cio, também divulgado pelo 
Prefeito do Município, de in-
vestimento em novo hotel, 
pelo Boulevard Business In-
corporações e Construções. 
Destaque-se tratar de deci-
são de segmento econômi-
co dos mais afetados pela 
pandemia, em pleno curso.

Aspectos com tais par-
ticularidades corroboram 
a aptidão e a credibilidade 
holambrense em receber 
investimentos.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Que o Grupo UniE-
duK tem como propósi-
to trabalhar o desenvol-
vimento profissional de 
seus alunos com muitas 
atividades práticas, isso 
já não é novidade.

Além disso, já con-
tamos por aqui que 
decidimos comemorar 
nosso aniversário de 22 
anos reforçando nosso 
compromisso social e 
ambiental!

Por isso, o Proje-
to UniEduK Solidário 
abrangeu duas princi-
pais iniciativas. A pri-
meira foi a arrecadação 
de alimentos entre os 
dias 03 e 08 de maio, a 
qual foi um sucesso! A 
segunda aborda a temá-
tica ambiental com foco 
na redução da emissão 
de carbono. 

Como vamos fazer 

isso? Simples! Que-
remos cada vez mais 
compartilhar com você 
o que acontece aqui no 
Grupo UniEduK! Por 
isso, para cada novo se-
guidor que nos seguir 
em nosso instagram @
grupounieduk  planta-
remos uma árvore du-
rante o mês de maio. 
Simples assim!

Até agora, já foram 
mais de 300 árvores em 
prol de nosso planeta, 
mas ainda dá tempo de 
aumentar esse número!

Essa iniciativa do 
UniEduK Solidário vai 
até o dia 31 de maio. 
Divulguem aos amigos, 
familiares e façam par-
te dessa mudança.

Sigam o instagram 
do Grupo UnIEduK e 
plantaremos uma ár-
vore. 

A ação ambiental que o Grupo 
UniEduK lançou para comemorar seus 

22 anos ainda está valendo! Faça 
parte desse movimento!

Grupo UniEduK 
sobre Educação
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Conselho Tutelar faz ações de combate ao abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes

Aproveitando a represen-
tatividade da data em que 
é celebrado o  Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Ex-
ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes,  o Conselho 
Tutelar de Holambra, órgão 
responsável por zelar pelos 
direitos de crianças e adoles-
centes no município, iniciou 
no último dia 18,  uma ação 
para alertar a sociedade so-
bre a necessidade da preven-
ção à violência sexual e da 
conscientização da popula-
ção para estar atenta à detec-
ção de possíveis abusos. 

De acordo com a coor-
denadora do Conselho, Cida 
Prates, observar o comporta-
mento da criança e desenvol-
ver uma relação de confiança 
são essenciais para identifi-
car situações de anormalida-
de. “É fundamental que pais 
e responsáveis conversem 
com seus filhos desde pe-
quenos. Devem explicar so-
bre suas partes íntimas e 
orientar para que relatem 
caso alguém tente tocá-las. É 
importante que as crianças 
adquiram conhecimento do 
próprio corpo”, explicou. 

Ainda segundo a conselhei-
ra, muitas vezes os abusado-
res pedem segredo, seja me-
diante ameaças ou mesmo de 
maneira lúdica. “Ficar atento 
a mudanças bruscas de com-
portamento, como irritação, 
ansiedade, comportamentos 
regressivos, entre outros, tam-

pato, estamos focando em 
políticas públicas para inibir 
e zerar os casos de abusos 
em Holambra”, declarou.

A diretora do Departa-
mento Municipal de Promo-
ção Social, Viviane Furgeri, 
destacou a necessidade de 
cooperação da sociedade 
como um todo: ”A data é 
importante para gerarmos 
consciência de que precisa-
mos da participação de todos 
no combate a esse mal. Em 
Holambra, o Conselho Tu-
telar e o CMDCA trabalham 
de forma alinhada, mas a 
população deve estar atenta 
a situações que possam in-
dicar alguma anormalidade. 
Da mesma forma, familiares, 

professores e profissionais 
de saúde devem estar alertas 
a quaisquer sinais de abuso 
ou violência sexual. Esse pe-
ríodo de isolamento social 
pode facilitar situações de 
maus-tratos.”

Havendo alguma suspeita 
de abuso ou violência, é possí-
vel fazer a denúncia por meio 
do canal Disque 100. A ligação 
é gratuita, funciona todos os 
dias da semana 24h por dia, 
inclusive sábados, domingos e 
feriados. A denúncia pode ser 
feita também ao Conselho Tu-
telar de Holambra, por meio 
do telefone (19) 3802-2822 
(de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h) ou (19) 9.9747-
2269 (plantão).

bém é importante, assim como 
observar com quem a criança 
está andando e o que anda fa-
zendo”, esclarece. 

A coordenadora falou ain-
da sobre o papel da entidade 
no combate à violência contra 
menores. “O Conselho Tutelar 
é fundamental para garantia 
dos direitos da criança e do 
adolescente. É o ente que tem 
a atribuição e a competência 
para avaliar as denúncias e 
encaminhá-las de maneira 
efetiva às autoridades”, con-
cluiu a coordenadora. Em 
Holambra, nos quatro primei-
ros meses do ano, a entidade, 
que conta com 5 conselheiras, 
eleitas em 2019 para uma 
gestão de 4 anos, averiguou 
12 casos de denúncias.

Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA)
Outro mecanismo de pro-

teção à criança e ao adoles-

cente existente em Holam-
bra é o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA). O 
conselho é órgão fiscalizador 
da política municipal de pro-
moção e defesa dos direitos 
da infância e da adolescên-
cia e trabalha em cooperação 
com o Conselho Tutelar. Em 
Holambra, é composto por 
10 membros titulares, sendo 
50% representantes do po-
der público e 50% da socie-
dade civil organizada. 

O presidente do CMDCA, 
Lucas Simioni, falou sobre 
a importância do dia 18 de 
maio: “Esta data simboliza 
um momento importante 
para alertar toda comuni-
dade para que una suas for-
ças visando proteger nos-
sas crianças e adolescentes. 
Como presidente do CMDCA, 
juntamente com o Conselho 
Tutelar e com apoio total do 
nosso prefeito Fernando Ca-

18 de Maio -Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
A data foi instituída pela Lei n° 9.970/2000 em memória à menina 
Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que em 1973 sofreu violência 
sexual e foi morta no Espírito Santo, em um crime brutal.
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Localizada em Holambra. Possui 3 quartos
(1 suíte c/ escritório), 3 banheiros, sala, coz.
c/ armario, 6 garagens, dispensa e piscina.

Casa - Resid. Palm Park
Localizada em Jaguariúna. Possui 3 suítes
escritório, lavabo, 2 garagens, home theater
planej. e esquadrias automat; área de lazer
c/ chopeira, churrasq; piscina aquec. + hidro. 
500 m2 total / 340 m2 constr.

 

 

����������ância das Flores
Localizada no Centro. Possui 3 dormitórios,
banheiro social, sala de estar, cozinha,
área de lazer e 4 vagas de garagens.

 350,97 m2 total / 117,16 m2 constr.

���������������

Fale com nossa equipe e descubra
as oportunidades da CAF!

99342-2067Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

1.421,68 m2 total / 350 m2 constr.

Localizada no Imigrantes. Possui 2
quartos, banheiro social, sala de estar,
sala de jantar e 2 vagas de garagens.

151,6 m2 total / 51,15 m2 constr. 

Localizado no Centro. Possui 2 dormitórios
c/ ar condicionados, sala e cozinha
integradas, banheiro social e 1 vaga de
garagem. 

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

VendaR$ 485.000,00  - Venda R$ 250.000,00  -

Locação
Venda

R$ 5.500,00 / Mês  -

LocaçãoR$ 1.550,00 / Mês  -

Localizada no Scomparim. Possui 3 quartos
(1 suíte), sala de estar, jantar, coz. c/ planej; coz.
externa, churrasqueira, 3 banheiros, canil 2
garagens, câmera, cerca elétr. e portão eletr.
300 m2 total / 116,07 m2 constr.

����������������

R$ 1.700.000,00  - VendaR$ 1.850.000,00  -VendaR$ 550.000,00  -
Arte Viva Música 

Retornamos com as aulas na próxima segunda-feira

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

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

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 
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● EMPREGOS ●● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO
Descrição da vaga:
Empresa em Holambra/SP seleciona profissional para início imediato, 
na função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, com as seguintes 
responsabilidades:
• Efetuar atendimento a clientes, fornecedores e prestadores de 

serviço, via telefone, e-mail ou whatsapp;
• Prestar serviços de controle financeiro do setor; incluindo contas 

a pagar/a receber, efetuar lançamentos contábeis e organização de 
registros e documentos (armazenamento físico ou digital);

• Dar suporte as demais áreas da empresa, incluindo departamento 
comercial, compras/suprimentos e recursos humanos.

Requisitos para o candidato:
• Conhecimento básico de rotina administrativa e financeira;
• Experiência anterior na área de vendas ou atendimento a clientes;
• Conhecimento em informática (especialmente em planilhas 

eletrônicas e editores de texto);
• Prática em digitação e agilidade com computadores;
• Domínio da língua portuguesa (boa comunicação e escrita);
• Escolaridade: mínimo Ensino Médio.
• Morar em Holambra/SP ou Arthur Nogueira/SP

E-mail para currículo  rh@kees.agr.br

● EMPREGOS ●

Interessados deverão comparecer ao escritório da Martin Holandesa, 
na Rua Dória Vasconcelos, nº 15 – Ventro, Holambra. De seg. à sex. das 

08h00 às 16h00, munidos da carteira de trabalho.

Contrata:

Garçon / Garçonete
Serviços Gerais (Limpeza)
Auxiliar de Cozinha
Cozinheiro(a)

Na cozinha 
com o Jornal 
da Cidade

Ingredientes:
6 batatas em cubos
6 xícaras (chá) de água
2 colheres (sopa) de óleo
1 gomo de linguiça calabresa em rodelas
200g de bacon picado
1 cebola picada
1 maço de couve fatiada
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 pão italiano redondo sem o miolo
Bacon frito para polvilhar
Queijo ralado (opcional)

Modo de preparo
- Em uma panela, em fogo médio, cozinhe as ba-
tatas na água até amaciarem.
- Bata metade das batatas com um pouco da água 
do cozimento no liquidificador. Reserve.
- Aqueça o óleo em outra panela, em fogo médio, 
e frite a calabresa e o bacon até dourar. Junte a 
cebola e refogue até amaciar.
- Adicione as batatas em pedaços com a água e a 
batata batida no liquidificador, a couve e cozinhe 
por 5 minutos, após levantar fervura.
-Tempere com sal e pimenta, transfira para o pão 
italiano, polvilhe com bacon frito.
- Sirva bem quente!

Obs:  Queijo ralado é opcional e deve ser ofere-
cido à parte.

Caldo verde com bacon 
no pão italiano

Finalmente o outono trouxe 
noites mais frias. Nesse 
momento o corpo pede 
comidas quentes. As so-
pas e caldos são os pre-
feridos nesse momento, 
pois além do preparo ser 
rápido, se acompanhados 
de bons ingredientes, tor-
nam a sua receita num prato 
especial. Esse é o caso da nossa receita de hoje, um 
simples caldo verde, ganha um toque especial se 
servido dentro do pão italiano, vamos a ele:
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COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores associados da Cooperativa Veiling 
Holambra, convocados para a Assembléia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 02 de junho de 
2021, à rodovia SP 107, km 27, fazenda zona rural, no 
Município de Santo Antônio de Posse, estado de São 
Paulo, CEP 13833-585, às 15h em primeira convocação, 
com a presença de dois terços dos associados, ou 
às 16h, em segunda convocação, com a presença de 
metade e mais um dos associados, ou ainda, às 17h, em 
terceira convocação, com a presença de no mínimo 40 
(quarenta) associados, conforme normas estatutárias.
 CUMPRINDO COM O ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2º, DO 
ESTATUTO DA CVH, O SÓCIO QUE CHEGAR APÓS O 
ENCERRAMENTO DO LIVRO DE PRESENÇAS, NÃO 
PODERÁ TOMAR PARTE NAS VOTAÇÕES.

Ordem do dia: 
1) ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS- (CAP I, Art.1, 
§ Único, CAP VIII, Art. 51, item XIX) FILIAIS-HUBS 
LOGISTICOS
2) OUTROS INFORMATIVOS 

Para efeito de cálculo de quorum de instalação da 
assembléia, o número de associados, nesta data, é de 
406 (quatrocentos e seis).

Santo Antônio de Posse, 21 de maio de 2021.

  
           

Eddy Afonso Sleutjes
Presidente

Rodovia SP 107, Km27, Zona Rural Santo Antonio de Posse – SP – 13833-585
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os associados da ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE HOLAMBRA, com CNPJ 
71.753.255/0001-73 à comparecem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA que se realizará  em 16 de junho 
de 2021 (4ª. feira) em sua sede social à  Av. das Tulipas 
nº 103 – Centro – na cidade de Holambra – Estado 
de São Paulo, às 8h em primeira convocação com a 
maioria absoluta de seus associados, às  8h15 em 
segunda convocação com o mínimo de 1/3 de seus 
associados e às 8h30 em terceira e última convocação 
com qualquer número de associados presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do exercício, compreendendo o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do 
Exercício findo em 2.020.
2. Votação das contas do exercício de 2.020;
3. Apresentação das atividades da entidade e sua 
diretoria referente ao ano de 2.020;
4. Apresentação do planejamento da Diretoria e 
Orçamento para o exercício 2021;

Nos termos do Art. 7º. Do Estatuto Social vigente, 
somente poderão votar os associados que estiverem 
quites com suas obrigações sociais junto à Associação 
Comercial e Empresarial da Estância Turística de 
Holambra.
Em razão da Pandemia do COVID-19 e nos termos 
de ato legislativo vigente à  época da AGO, pode ser 
obrigatório o uso de máscaras e a manutenção de 
distanciamento entre um associado e outro.

Holambra, 21 de junho de 2021

Ronaldo E. M. Graat
Presidente

O Fundo Social de 
Solidariedade de 
Holambra dará 
início na pró-
xima semana 
à campanha 
“Inverno Sem 
Frio”, inicia-
tiva que tem 
por objetivo a 
arrecadação de 
agasalhos, meias e 
cobertores para ajudar 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social a 
enfrentar o período de 
baixas temperaturas que 
se aproxima.

Em função da pande-
mia serão aceitas, a exem-
plo do que aconteceu no 
ano passado, apenas pe-
ças novas. Empresários e 
moradores da cidade in-
teressados em participar 
podem entregar as doa-
ções a partir da próxima 
segunda-feira em 15 pon-
tos de coleta espalhados 
pela cidade (confira lista 
abaixo).

“Todos os itens arre-
cadados serão encami-
nhados ao Departamento 
de Promoção Social, que 

irá destiná-los para 
as famílias em 

situação de 
vulnerabili-
dade mo-
n i t o r a d a s 
pela pasta”, 
explicou a 

primeira-da-
ma e presi-

dente do Fundo 
Social, Yvonne Ca-

pato. “Peço que a comu-
nidade nos auxilie nessa 
campanha. Vamos juntos 
ajudar as pessoas que pre-
cisam neste inverno”.

A iniciativa de trabalho 
com peças novas se dá em 
função da prevenção à 
Covid-19. A contaminação 
por meio de roupas usa-
das é possível, uma vez 
que elas podem se tor-
nar fontes de transmissão 
da doença pelo contato. 
A distribuição dos itens 
acontecerá a partir do dia 
31 de maio, em formato 
adequado e protegido 
contra o novo coronaví-
rus. Mais informações so-
bre a campanha podem 
ser obtidas por meio do 
telefone  (19) 3802-4231.

Campanha Inverno Sem Frio

Prefeitura de Holambra
Alameda Maurício de 
Nassau, Alameda Maurício 
de Nassau, nº 444 - Centro

Villa dos Bichos
Rua Solidagos, nº 403 -  
Morada das Flores

Condomínio Duas Marias
Rua Croton, s/nº - Groot

Residencial Nova Holanda
Avenida Nogueiras - s/nº 
- Bairro Residencial Nova 
Holanda

Residencial Palm Park
Rua Campo das Palmas, 
s/nº - Parque Residencial 
Palm Park

Residencial Flor D’Aldeia
Rua das Dálias, 11 - Flor 
D’Aldeia

Farma Holambra
Rua Campo do Pouso, nº 
678 - Secção A - Centro

Farmácias Multidrogas
Rota dos Imigrantes, 636 
B – Centro

Supermercado Eva  
(Centro)
Rota dos Imigrantes,235 - 
Centro

Supermercado Eva  
(Imigrantes)
Rua Eltink, nº 431 - 
Imigrantes

PSF Imigrantes
Rua Van Aken, s/nº - 
Imigrantes

Mercado Imigrantes
R. Schoenmaker, nº 74 - 
Imigrantes

Auto Posto Pioneiro
Rua Rota dos Imigrantes, nº 
167 - Centro

Departamento Municipal 
de Promoção Social
Rua Protéas, nº 188 - Sala 
2 (ao lado da Polícia 
Municipal) – Morada das 
Flores

Salão da Terceira Idade
Rua Muscaris, nº 99 - 
Morada das Flores

Confira abaixo os pontos de coleta:
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por Izildinha PilliFique
Ligado

As histórias de Glória
Finalmente, Glória Perez volta, uma das principais 

autoras de novelas do país, voltará a escrever as 
próximas novelas para a TV Globo. “A Força do 
Querer”, em 2017, foi a última novela que en-
tregou para a emissora carioca. Já com título 
provisório a autora deve lançar “Travessia” (títu-
lo provisório), em 2022. Em entrevista ao RD1, 

Glória revelou que a trama pode ter gravações 
realizadas em Portugal, caso a pandemia já esteja 

controlada até lá.Por enquanto é a ideia [gravar em 
Portugal]. Se tudo ocorrer bem e vencermos o vírus, sim”, confirmou 
a autora, que também revelou que o foco de sua história será a tec-
nologia – algo já abordado por ela em Barriga de Aluguel, O Clone e 
Explode Coração. “Sempre me interessou observar como o avanço da 
tecnologia modifica nossa vida cotidiana e introduz dramas novos, que 
as gerações anteriores não viveram. Falei disso em Barriga de Aluguel, 
Explode Coração, O Clone. No próximo trabalho, a revolução tecnológi-
ca será o pano de fundo para o exercício das velhas paixões humanas”, 
revelou Glória Perez. Vamos ver o que virá por aí. 

Recentemente, ao 
vir à tona que Zezé 
recusou música de 
Fábio Jr., o cantor 
fez uma visita ao 
túmulo de seu pai, 
Francisco, que fa-
leceu no final do 
último ano em de-
corrência de uma 
parada cardiorres-
piratória. Ao lado 
de sua companheira, Graciele e sua mãe Helena, o sertanejo emocionou 
os internautas com linda homenagem nas redes. Na legenda da foto, Zezé 
escreveu: “Dia de prestar todas homenagens possíveis a ele. Hoje (ontem) 
é aniversário daquele que me deu a vida e me ensinou o que é ser um 
ser humano. Fizemos uma visita a ele hoje. Oramos e nos emocionamos 
muito!! Feliz aniversário meu pai querido. Continuo te amando muito!!!”. O 
sertanejo limitou os comentários da publicação, impedindo os seguidores 
de comentarem.

A tristeza de Zezé

Gente, que situação tosca da apresentadora da Rede TV, Luciana Gimenes, né? O tão conhecido  por não ter papas na língua 
desde os tempos em que exercia o jornalismo, Jorge Kajuru, atual senador pelo estado de Goiás, está novamente em meio à 
uma polêmica – que foi parar na justiça. Durante entrevista ao programa Na Lata, de Antônia Fontenelle, o político não poupou 
críticas à Luciana Gimenez. Ele insinuou que a apresentadora seria garota de programa, a chamou de mulher desqualificada e 
ainda afirmou que ela teria sido o pivô da separação entre Mick Jagger e sua ex-mulher, Jerry Hall. Que chato isso.

Saia justa

Olvida os pequeninos aborrecimentos e esforça-te por 
superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a 

compreender e perdoar sempre

A moda em sua casa
O Esquadrão da Moda deste sábado, 22 de maio, faz a transformação no visual de Kauana Agostini, uma catarinense independente e de persona-
lidade forte, que é um pouco desleixada na hora de se vestir. A mulher de 28 anos, trabalha como agente de atendimento em uma empresa de 
transportes na Vila Leopoldina e mora com seu namorado no centro de São Paulo. Sua colega de trabalho, Greice, foi a responsável pela denúncia 
e relata que Kauana é muito relaxada com seu visual , veste-se de modo muito masculinizado, e não expressa feminilidade em seus looks: “o es-
tilo da Kauana é assim, uma menina totalmente largada, que não tem cuidados. [...] Você percebe que ela não pensa nas roupas que vai colocar, 
e acaba vestindo a primeira roupa que encontra de manhã, falta realmente qualquer pingo de vaidade nela”.  Isabela e Arlindo ajudam Kauana a 
encontrar um estilo que a valorize e evidencie sua beleza, realçando a o que há de melhor na personalidade da catarinense. Será que a participante 
irá recusar um convite desses?
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Mudanças de comportamento 

no mercado de trabalho pós-pandemia

Posto Sebrae Aqui faz declaração de faturamento 
gratuitamente para quem é MEI

A pandemia fez com que 
todos adotassem novos 
hábitos para prevenção à 
covid-19 e criou um pano-
rama novo nas relações in-
terpessoais e profissionais.

Um ano após o início, já é 
possível observar transfor-
mações significativas em di-
versos setores. A seguir um 
panorama rápido sobre ten-
dências para 2021 no mer-
cado de trabalho, que devem 
permanecer e ganhar força 
no pós-pandemia, e que fo-
ram afetadas por todas as 
mudanças mais recentes no 
Brasil e no mundo.

Aumento de vagas 
relacionadas ao 

e-commerce
Em razão do isolamento 

social, comércios e empresas 
precisaram migrar para as 
lojas online. Por conta disso, 
o número de contratações 
para o setor tem crescido 
significativamente. Outras 
áreas com ótimas perspecti-
vas e que estão relacionadas 
ao e-commerce, são: Logísti-
ca, TI e marketing.

Foco no bem estar dos 
colaboradores

O bem-estar dos colabo-
radores sempre foi um tó-
pico de grande importância 
nas companhias. Com a pan-
demia isso foi exacerbado e 
alguns cargos foram criados 
com a intenção de dar foco 
à questão da saúde mental.

Alguns exemplos des-
te movimento, são a busca 
por profissionais de RH es-
pecialistas em diversidade 
e um cargo novo nascido 
fora do país, que atende 
por CHO - Chief Happiness 
Officer (Diretor de Felicida-
de). Primar  pelo bem-estar 
dos profissionais também 
é uma forma de fortalecer 
a reputação da empresa, 
porque cada vez mais as 
companhias entendem a 
importância de estar men-
talmente saudável para li-
dar com os desafios diários.

Trabalho remoto e 
escritórios

Muito tem se escuta-
do falar sobre home office. 
O termo, popularizado na 

pandemia, traz consigo no-
vas perspectivas, mas tam-
bém novos desafios.

Para a empresa, há uma 
redução de custos porque 
boa parte da infraestrutura 
de um prédio de escritórios 
passa a ser desnecessária. 
Muitas, aliás, aderiram a es-
quemas híbridos de traba-
lho, em forma de rodízio, e 
uso de coworkings.

Já o colaborador, evita o 
desgaste com o deslocamen-
to. Principalmente quando 
se trata de grandes distân-
cias, há um impacto positi-
vo. O tempo economizado 

de deslocamento pode ser 
benéfico, inclusive, para au-
mento de produtividade e 
motivação do profissional. 
Muitas empresas estão es-
tudando um modelo hibrido, 
ou seja,  mesclando trabalho 
presencial com Home Office.

Mercado de trabalho 
globalizado

Um mercado de trabalho 
que promove troca de bens, 
serviços e profissionais que 
atravessam as fronteiras re-
gionais/nacionais.

Antes da pandemia, a lo-
calização era um fator muito 

importante nos processos 
seletivos. Isso mudou radi-
calmente, porque você pode 
contratar um programador, 
ou uma pessoa da área de 
marketing, mesmo que ela 
more em outro estado e até 
mesmo país. Essa é uma exce-
lente oportunidade para que 
as empresas atraiam, con-
tratem e retenham talentos, 
onde quer que eles estejam.

Tecnologia e a realidade 
virtual

Há alguns anos, a revo-
lução digital tem se deline-
ado de forma rápida, mas 
sua adoção pelas empresas 
acontecia de forma gradual 
e orgânica.

Com a pandemia essa 
realidade precisou ser ace-
lerada. O mercado está cada 
dia mais digital. As empre-
sas que não investirem em 
tecnologia tendem a perder 
seu poder de comunicação, 
relacionamento e relevân-
cia para o mercado.

Luandre soluções técnicas 
e inovadoras na área de RH

O posto do Sebrae 
Aqui instalado do Espa-
ço do Empreendedor, em 
Holambra, está prestando 
um importante serviço 
gratuito para quem é Mi-
croempreendedor Indivi-
dual (MEI): o auxílio para 
elaboração da declaração 
anual de faturamento. 
Todo microempreende-
dor que teve rendimentos 
de até R$ 81 mil em 2020 

deve apresentar a decla-
ração à Receita Federal 
até 31 de maio.

De acordo com a dire-
tora municipal de Turis-
mo e Cultura, Alessandra 
Caratti, responsável pelo 
projeto, a ideia é propor-
cionar ao microempreen-
dedor todo o suporte ne-
cessário para assegurar a 
emissão da declaração de 
forma gratuita. “Procura-

mos esclarecer dúvidas 
e facilitar a vida dos que 
querem empreender no 
município”, explicou.

O Posto Sebrae Aqui 
fica no Paço Municipal, 
na Alameda Maurício de 
Nassau, 444, Centro. Em 
caso de dúvidas, o inte-
ressado pode entrar em 
contato através do tele-
fone (19) 3802-8000, ra-
mal 246.


