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Com nova unidade no Imigrantes, Prefeitura zera fila
de espera por creches na cidade
Entrou em funcionamento uma unidade complementar da Creche Municipal Maria Therezinha
Meirelles Kors, no bairro
Imigrantes. A estrutura,
locada pelo município, já

atende 42 crianças que se
somam às 76 assistidas em
prédio próprio, naquela
mesma região. A medida
zerou a fila de espera, com
inscrições feitas até fevereiro, por vagas em toda

a cidade.
Holambra tem, ao todo,
492 meninos e meninas
matriculados em creches
municipais – 118 deles no
Imigrantes. A nova unidade, totalmente equipada

com mobiliário, material
educativo, playground e
brinquedos, abriga 8 novos servidores contratados
pela Prefeitura. São agentes escolares, merendeiras
e auxiliares de limpeza. O

investimento com aluguel
é de R$ 5 mil mensais.
“Temos o compromisso
de garantir acolhimento
a todas as pessoas que
precisam de creches em
Holambra. Encontramos

na abertura dessa segunda
unidade no Imigrantes, região com maior demanda
até aqui, uma alternativa
para atingir essa meta tão
importante”, destacou o
prefeito Fernando Capato.
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Evento em escola
Inscrições abertas:
municipal marca o Dia Holambra volta a
Mundial da Água em sediar Corrida do Rei
Holambra
após 2 anos

Em Holambra, o Dia
Mundial da Água será
comemorado na próxima
terça-feira (22), a partir
das 13h, na Escola Municipal Parque dos Ipês.
Durante o evento – que
contará com a presença
de aproximadamente 290
alunos da rede municipal
– haverá a apresentação

da peça “As novas aventuras de Bela Flora”, que
fala sobre as boas práticas em relação ao uso
da água. A realização do
evento é uma parceria entre a Águas de Holambra
e a Prefeitura Municipal
de Holambra, por meio
da Secretaria Municipal
de Educação.
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A Corrida do Rei, tradicional prova de pedestrianismo de Holambra e
uma das mais charmosas
de todo o Brasil, está de
volta. Realizada durante
as festividades do Dia do
Rei, que acontecem este
ano no dia 24 de abril, ela

promete agitar a Capital Nacional das Flores e
movimentar os principais
pontos turísticos da cidade. Interessados já podem
garantir sua vaga por meio
do site http://www.corpuseventos.com.

Projeto
Desvendar
Esporte
segue com
inscrições
abertas para
estudantes de
10 a 14 anos
O projeto Desvendar
Esporte – iniciativa que
une prática esportiva e sustentabilidade – prossegue
com as inscrições abertas
para estudantes da rede
municipal de ensino de
Holambra, com idades
entre 10 e 14 anos, interessados na prática de atletismo e ginástica rítmica.
Idealizado e produzido
pelo Instituto Incentivar,
patrocinado pela Águas
de Holambra por meio da
Lei de Incentivo ao Esporte
da Secretaria Especial do
Esporte do Ministério da
Cidadania
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Prefeito assina convênio para serviços Produtores apresentam
novidades em flores e
de conservação em 5km de estradas
plantas no Veilling Market
rurais
Pág 3.
em Holambra

A 23ª edição do Veilling Market acontece nesta
quinta (17) e sexta-feira (18),
com lançamentos de flores
e plantas ornamentais que

incluem novas variedades
de antúrios, cactos, alocásias, calandium mini, flor
balão e até a Honeybells, a
famosa flor do Beija-Flor.
Pág 7.

Polo de
Holambra
da Univesp
abre
inscrições
para
vestibular
na próxima
terça-feira
O polo de Holambra
da Universidade Virtual
do Estado de São Paulo, a
Univesp, abre inscrições
na próxima terça-feira, dia
22 de março, para o vestibular dos cursos gratuitos de Letras, Pedagogia,
Matemática, Engenharia
da Computação, Ciência
de Dados, Tecnologia da
Informação, Engenharia
de Produção e os novos
de Administração e de
Tecnologia em Processos
Gerenciais.
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Inscrições para novos Bombeiros
Públicos Voluntários em Holambra
terminam no dia 26
Pág 6.
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Artigos
Soja contaminada?
*José Renato Nalini
Um dos legítimos orgulhos brasileiros é o
agronegócio. O “celeiro
do mundo” fornece grãos
para o planeta. E haja soja
para sustentar a criação
do mundo civilizado. Só
que o sucesso desse cultivo não pode fazer com
que se repouse na glória
e deixe de se preocupar
com aquilo que vem angustiando o mundo: o
aquecimento global.
A insensatez humana
fez com que os recursos

naturais chegassem a
um ponto crítico de exaurimento. O conceito
de sustentabilidade surgiu para conscientizar o
mundo: sabendo usar,
não vai faltar. Temos de
ser prudentes, para deixar que os nossos sucessores também existam,
vivam e possam usufruir
da natureza, assim como
nós também fazíamos,
antes de nos tornarmos
carrascos impenitentes.
O planeta está olhando com crescente angústia o que o Brasil faz com

sua cobertura vegetal.
Agora mesmo, divulga-se
que 92% do desmate de
áreas destinadas ao cultivo de soja no Mato Grosso foram ilegais. Tudo
isso aconteceu em pelo
menos cento e setenta e
seis grandes fazendas,
superiores a mil e quinhentos hectares.
O Mato Grosso é o
maior exportador de soja
no Brasil. A maior parte
da produção vai para a
China, o restante para a
União Europeia. Ambas
as importadoras estão

atentas para a tragédia
ambiental brasileira. Já
estabeleceram barreiras para o ingresso de
produtos oriundos de
desmatamento. Para piorar, causou péssima repercussão a aprovação,
pela Câmara Federal, de
projeto de lei que autoriza
a importação de mais de
quinhentos herbicidas
venenosos, proibidos em
seus países de origem,
para a lavoura tupiniquim.
Acrescente-se ao
cenário, as contínuas

provocações do governo
brasileiro dirigidas à China. Esta grande potência, além de desenvolver
plantio de soja na África, pretende tornar-se
autônoma em seu próprio
território. Sombria perspectiva para o agronegócio brasileiro. Soja plantada em desmatamento,
tratada com veneno proibido na civilização. O que
se fará com os milhões
de toneladas de soja duplamente contaminadas
– origem e toxicidade
dos herbicidas? Espe-

ra-se que haja cabeças
pensantes que levem a
sério essas ameaças reais,
concretas e inafastáveis.
Não é impossível cumprir
a Constituição – artigo
225 da Carta Cidadã – e
progredir. É só querer e
ter seriedade.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS – 20212022.

Estou endividado e preciso de crédito, e agora?
Por Adriano Hen- empréstimos.
rique Coelho*
No que tange à relação
entre a lei e as ofertas
A Lei de Superendivi- das cooperativas, há a
damento (Lei 14.181/21) oportunidade para essas
garante a uma pessoa últimas não apenas se adendividada a possibili- equarem à legislação, mas
dade de renegociar suas também de adaptarem
dívidas e tentar reduzir seus contratos e canais de
as taxas de juros, pror- comunicação para atendirogando datas de venci- mento do cooperado com
mento para limpar seu o objetivo de aproximá-lo
nome no mercado. Mas é da instituição. A lei resna relação com as nego- saltou, inclusive, um dos
ciações das cooperativas pilares do conceito de
de crédito que reside um cooperativismo: tornar a
dos elementos mais in- relação entre o cooperado
teressantes da ainda nova e os produtos financeiros
legislação. Isso porque, mais forte, unidos pelo
para quem está endivi- laço da confiança e de um
dado, a legislação per- relacionamento transparmite uma renegociação da ente.
dívida mais humanizada
Nessa linha, a lei traz
e útil, promovendo uma a obrigatoriedade de que
reaproximação mais con- fiquem muito mais claros
sciente com as opções de os contratos e os tipos de

produtos financeiros, o
que é muito importante se
considerarmos os tempos
anteriores ao Código de
Defesa do Consumidor e
a dificuldade natural de
entendimento dos contratos pelo público em geral.
Na prática, a relação
entre a legislação e as
cooperativas explicita o
aspecto preventivo da lei,
tornando a contratação
mais segura ao verificar se
o cooperado de fato tem
capacidade financeira
para contratar um produto financeiro, ou seja,
se tem fôlego econômico para pagá-lo. Para a
cooperativa, oportuniza
avançar nesse tipo de
situação pela expertise
de proximidade com o
cliente cooperado, em
um contato mais sólido

do que, geralmente, os
bancos tradicionais têm.
É claro que a lei traz
desafios caso as demandas de superendividamento se acumulem, mas
os pontos positivos são
maiores. Especialmente
na promoção do retorno
às origens do próprio cooperativismo.
Outra oportunidade
que a legislação traz é a
adoção de práticas responsáveis no que diz
respeito à prevenção do
su p erend i vi da m en t o
como forma de evitar a
exclusão social do cooperado endividado, como por
exemplo, o oferecimento
de um desconto maior
na renegociação, caso ele
aceite participar de um
programa de educação
financeira. Esse é justa-

mente um dos pilares da
lei, ou seja, tratar a parte
da educação financeira
do consumidor como algo
importante, até para o
consumidor estar mais
preparado para participar
desse mundo do produto
financeiro de uma forma
sustentável.
Com isso, as instituições precisam adaptar os
seus canais de negociação
da melhor forma possível
para otimizar a renegociação, sem necessariamente chegar nos pontos
em que o Judiciário, por
força da lei do superendividamento, imponha
uma renegociação pesada
demais a esse agente financeiro. A acessibilidade
dos canais de comunicação aos usuários evita
a discussão judicial e os

custos decorrentes.
Notamos a importância desses posicionamentos em uma sociedade
como a brasileira, com
a baixa educação financeira que se via, antes,
diante de um agressivo
marketing de produtos financeiros – o que levou a
uma verdadeira endemia
de superendividamento,
porque as pessoas não
se organizavam e se envolviam facilmente com
dívidas. Agora, o jogo
começa a mudar!
*Adriano Henrique
Coelho é advogado-sócio
e coordenador do Núcleo
de recuperação de crédito do Machiavelli, Bonfá e Totino Advogados,
especialista em Direito
Bancário.

BC eleva Selic a 11,75%: como isso afeta seus
investimentos?
*Felipe Braga Jorge
Conforme já previsto pelo mercado, a
taxa básica de juros (Selic) foi elevada em 1,0
ponto percentual após
a reunião do Comitê
de Política Monetária
(Copom), finalizada em

16 de março, chegando a 11,75% ao ano. Os
números refletem um
aumento inferior ao ritmo de 1,5 p.p. que prevaleceu nas três últimas
reuniões. Esta é a nona
alta consecutiva da taxa
Selic, que é o principal
instrumento para o Ban-

POESIA
Toda leitura é saudável.
Na verdade, nenhuma faz mal,
basta perícia ao escolher
aquela que é mais legal.
A poesia é a arte de escrever,
expressando tudo em versos,
desde os primórdios da história
espalhada pelo universo.
Eu também sou um poeta
nas horas de inspiração.
Levo mensagem de alegria
para toda a multidão.
João escreveu o Apocalipse,
Em Pátmos, na sua prisão,
e alertou a todo mundo
para os dias de tribulação.
Jesus, o Mestre dos mestres,
mostrou que tudo se renova.
Exemplificou com os próprios atos
e escreveram as boas novas.
Deus, o Senhor Criador,
criou tudo do nada.
É o autor do universo
e da nossa terra amada.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Orar
não é pedir, volume 14 da coleção Mensagens
de fé (editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia Mundial da Poesia, que se
comemora em 21 de março.

co Central buscar conter
a inflação.
Devido ao conflito no
leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, houve um
forte avanço no preço
das commodities, sejam
metálicas, energéticas
e alimentícias, como
por exemplo, o preço
do barril de petróleo,
que já passou da casa
dos US$110,00. Isso faz
com que a inflação se
mantenha em níveis elevados.
De maneira geral, os
títulos atrelados à taxa
Selic e a inflação têm se
beneficiado do aumento
das taxas de juros, por
outro lado, investimentos como moedas, fundos de investimentos e
ações têm operado com
mais volatilidade.
Mas como isso afeta
os seus investimentos?
Vamos começar pelos investimentos de
Renda Fixa Pós-fixados,
que incluem ativos como
Títulos públicos atrelados à taxa de juros, Títulos públicos atrelados
à inflação, CDBs, RDC,
LCA, LCI, poupança
e as debentures. Normalmente, estes títulos acompanham o CDI
(Certificado de Depósito
Interbancário), principal
referência de rentabilidade das aplicações em

renda fixa e que variam de acordo com as
oscilações da taxa de
juros. É difícil saber exatamente a rentabilidade
final dessas aplicações,
pois isso vai depender
de questões de mercado,
como aumentos e diminuições na taxa de juros e inflação no período.
O risco é de que a
taxa de juros ou a inflação caiam, o que ocasionaria diminuição na
rentabilidade dos títulos,
assim como caso elas
subam, retornaria uma
rentabilidade mais alta
para os investimentos.
São os investimentos
de menor risco visto
que acompanham uma
referência de mercado.
Partin do p a ra o s
Pré-fixados, classe que
incluem os ativos como
os Títulos Públicos
Pré-fixados, CDBs, RDC,
LCA, LCI e as debêntures, sabemos exatamente quanto vamos receber ao final do período
investido.
Com a taxa Selic em
11,75% a.a., e com viés de
alta, esses investimentos
podem oferecer boas
taxas para quem deseja levá-los até o vencimento. Contudo, eles
podem representar um
maior risco caso deseje
se desfazer do título antes disso.

O risco que pode incorrer é de a taxa de
juros seguir subindo e
o investidor deixar de
ganhar com taxas mais
altas. Porém, caso a taxa
de juros caia, o investidor estará garantido
com uma rentabilidade
mais alta.
Já os investimentos
de Renda Variável, como
os Fundos de Investimentos Multimercado
ou de Ações são indicados para diversificação,
visto que são ativos de
risco médio/alto, contam com expertise de um
gestor profissional.
Como estes mercados encontram-se com
alta volatilidade, a depender da estratégia do
gestor a performance
de curto prazo pode ser
impactada, sendo melhor ou pior, por isso é
importante ter visão de
longo prazo para ativos
de maior risco.
No mercado de ações
à vista, a volatilidade é

predominante, é indicado para investimentos
mais de longo prazo.
Com os aumentos na
taxa de juros, a tendência é de migração da
renda variável (ativos de
mais risco) para renda
fixa (ativos de menos
risco), o que acaba gerando oportunidade de
investimentos em ótimas
empresas e que estejam
com uma precificação
baixa, seja para lucrar
com as ações ou com
dividendos ao longo do
tempo.
Por fim, é importante
o investidor ter conhecimento se o seu perfil é
conservador, moderado
ou arrojado, e sempre
procurar instituições
sólidas, seguras e que
possam auxiliar nas decisões de investimentos.
*Felipe Braga Jorge
é analista de Negócios
de Investimentos no Sicredi.

EXPEDIENTE
Publicado por: R. C. Vicenzoti. & cia ltda.
CNPJ: 10.530.067/0001-91

ATENDIMENTO E ANÚNCIOS

Tel: (19) 3896-1581 | (19) 9 9772.0540

www.jornaldeholambra.net
Tiragem 3.000 exemplares

Página 3

18 de Março de 2022

EDUCAÇÃO:

Com nova unidade no Imigrantes, Prefeitura
zera fila de espera por creches na cidade
A estrutura, locada pelo município, já atende 42 crianças que se somam às 76 assistidas em prédio próprio, naquela mesma região

Entrou em funcionamento uma unidade complementar da
Creche Municipal Maria Therezinha Meirelles Kors, no bairro Imi-

grantes. A estrutura,
locada pelo município,
já atende 42 crianças
que se somam às 76
assistidas em prédio
próprio, naquela mes-

ma região. A medida zerou a fila de espera, com
inscrições feitas até fevereiro, por vagas em
toda a cidade.
Holambra tem, ao
todo, 492 meninos e
meninas
matriculados em creches municipais – 118 deles
no Imigrantes. A nova
unidade,
totalmente
equipada com mobiliário, material educativo, playground e brinquedos, abriga 8 novos
servidores contratados
pela Prefeitura. São
agentes escolares, merendeiras e auxiliares de
limpeza. O investimento com aluguel é de R$

5 mil mensais.
“Temos o compromisso de garantir acolhimento a todas as pessoas que precisam de
creches em Holambra.
Encontramos na abertura dessa segunda
unidade no Imigrantes,
região com maior demanda até aqui, uma
alternativa para atingir
essa meta tão importante”, destacou o prefeito Fernando Capato.
A unidade própria,
até então a única a
atender as famílias do
bairro, está passando por reforma e ampliação com obras em
duas etapas. A primeira

delas, já em andamento, consiste na abertura de três novas salas e
um almoxarifado. A segunda, por sua vez, contemplará melhorias nos
berçários e nas salas
do setor administrativo. Uma vez concluído,
o trabalho resultará
no aumento da capacidade de atendimento
da creche, que passará a
atender até 200 alunos.
“Estamos
atuando
em duas frentes. Resolvemos a fila de espera e vamos agora
fortalecer a estrutura
própria de atendimento no bairro”, explicou
o prefeito. “Um inves-

timento que se soma à
construção da primeira
escola de ensino fundamental do Imigrantes,
também em andamento
na região do centro esportivo do bairro”.
De acordo com a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo, o setor tem trabalho
forte para acolher com
atenção e qualidade todas as crianças da rede
municipal.
“Preparamos essa nova unidade
com muito carinho para
que os pais se sintam seguros e saibam que seus
filhos estão sendo bem
cuidados pelos nossos
profissionais”, disse.

Prefeito assina convênio para serviços de
conservação em 5km de estradas rurais
O prefeito Fernando
Capato esteve em São
Paulo na última quintafeira, 10 de março, para
assinatura de novo convênio com o Governo do
Estado – desta vez, para
execução de serviços de
conservação e adequação em 5 quilômetros
de estradas rurais. O ato
foi acompanhado pelo

vice-prefeito Miguel Esperança e pelo vereador
Janderson Adriano Ribeiro, o Chiba.
Liberado pela Secretaria de Agricultura
e Abastecimento com
apoio do deputado estadual Jorge Caruso
(MDB), o investimento,
estimado em R$ 722 mil,
contempla as vicinais

HBR-165,
conhecida
como estrada do Tubântia; HBR-358, no acesso ao bairro Fundão; e
HBR-215, no bairro Alegre.
“Essa é uma parceria
com o Estado por meio
do Programa Melhor
Caminho. Um trabalho
que beneficiará estradas
rurais de Holambra uti-

lizadas diariamente por
moradores e produtores.
Mais segurança e conforto tanto para acesso
quanto para escoamento
da produção”, destacou
o prefeito. “Somos gratos ao Caruso pela parceria com nossa cidade
e pela dedicação no sentido de viabilizar essas
melhorias”.

Prefeitos da RMC lançam Gustavo Reis como précandidato a vice-governador

De Jaguariúna
O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis
(MDB), conquistou um
apoio de peso para uma
possível candidatura a vice-governador do estado
de São Paulo nas eleições
de outubro deste ano.
Presidente do Conselho

de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de
Campinas (RMC), Reis
recebeu o apoio unânime
dos prefeitos presentes
na reunião do colegiado
realizada nesta terça-feira (15), em Valinhos.
O Conselho de Desenvolvimento da RMC
é composto por 20 mu-

nicípios e reúne mensalmente representantes
das cidades e do Governo
do Estado, para a discussão de assuntos relativos
ao desenvolvimento do
conjunto de municípios.
O apoio a Gustavo
Reis foi manifestado na
abertura da reunião desta terça. O prefeito de
Sumaré e vice-presidente do conselho, Luiz Dalben (Cidadania), pediu
a palavra e falou sobre
a necessidade de “unir
a voz da região” em torno do nome de Gustavo
na chapa do vice-governador Rodrigo Garcia
(PSDB).
“Somos a segunda
maior região metropolitana do estado e uma das
maiores do Brasil. Nós
temos que unir a nossa
voz no ideal de ter representatividade no gover-

no do Estado, no ideal
de ter alguém na ponta
da lança para que a gente
alcance nossos objetivos.
E a ponta da lança desse conselho é o Gustavo
Reis, que deve ter nosso
apoio para vice-governador do Estado”, afirmou
Dalben.
O prefeito de Cosmópolis, Junior Felisbino
(PP), também fez questão de defender o nome
de Gustavo para a vaga
de vice na chapa de Garcia. “O Gustavo é uma
grande liderança, já demonstrou isso. É prefeito
por três mandatos, é preparado, é um municipalista e conhece os pleitos
dos municípios. Tenho
certeza que, com o Gustavo, o Governo do Estado estará mais de portas
abertas ainda para nossa
região”, disse Felisbino.

O prefeito Claudio
José Schooder, o Leitinho (PSD), foi outro que
manifestou ao microfone o apoio à candidatura de Gustavo Reis, assim como outros chefes
do Executivo municipal
presentes à reunião do
Conselho de Desenvolvimento.
“Acho
importante
que, de fato, a gente faça
valer a força da Região
Metropolitana de Campinas. Agradeço muito
as palavras e o apoio dos
prefeitos, que servem de
estímulo pra gente poder ter um desafio maior
pela frente. Estou sempre à disposição para
poder ajudar a região de
Campinas”, disse Gustavo Reis.
O prefeito de Jaguariúna é um dos nomes
indicados pelo MDB

para compor a chapa ao
governo do Estado junto com Rodrigo Garcia.
Os outros nomes são do
deputado estadual Jorge Caruso e da prefeita
de Itapetininga, Simone
Marquetto.
REUNIÃO
A reunião do conselho
também discutiu temas
como segurança pública,
com a presença de representantes da Polícia
Civil, a adoção de uma
pesquisa regional sobre
a população em situação
de rua, planejamento urbano, entre outros.
O encontro também
marcou a volta do ex
-prefeito de Nova Odessa
Benjamin Bill de Souza
ao comando da diretoria
-executiva da Agemcamp
(Agência Metropolitana
de Campinas).

Prefeitura lança campanha de castração gratuita
de animais para famílias cadastradas no Cadastro
Único
De Santo Antônio de
Posse
Na manhã desta segunda-feira, 14, foi
lançada a campanha
de castração gratuita
de animais em Santo
Antônio de Posse. A
Prefeitura Municipal
contratou uma veterinária
especializada
para realizar as ações.
A
princípio,
o
serviço está disponível
apenas para as famílias

cadastradas no Cadastro Único, em breve o
programa será liberado
para toda a cidade.
Os interessados deverão fazer o agendamento através do
site https://pmsaposse.sp.gov.br/cadastro-castracao-gratuita/
ou poderão agendar,
também,
presencialmente na Academia
da Saúde, na rua Luiz
Adriano Milanes, 11,
no bairro São Judas,

das 8h às 14h. Para
mais informações, entrar em contato através
do telefone (19) 38962556.
A medida tem o objetivo de diminuir os
números de abandono
e descarte de animais,
tendo em vista que
muitas famílias não
têm condições para
cuidar dos mesmos. A
Lei contra maus tratos de animais já está
em vigor no município,

maltratar e abandonar
animais é CRIME.
“O importante é darmos o início porque
a demanda é grande,
são muitos anos sem
ter este serviço, então
será feito de uma forma organizada para
que possamos atender
primeiro os que mais
precisam e com o tempo poder atender a todos”. Destacou o Prefeito Municipal João
Leandro Lolli.
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ESPORTE:

Projeto Desvendar Esporte: Gincana no Ginásio
Municipal apresenta modalidades para alunos
da rede pública de Holambra

A atividade acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes e tem por objetivo incentivar os estudantes a participarem do Projeto
Desvendar Esporte
Ham (Jardim das Primaveras) na iniciativa
que, além de promover
a Ginástica Rítmica e o
Atletismo, realiza a confecção dos próprios materiais usados nas modalidades por meio da
reciclagem. A intenção é
estimular os estudantes
a organizarem equipes,
formatos, regras e materiais, construindo o processo junto aos professores de forma ativa.
A proposta, criada
pelo Instituto Incentivar, uma entidade sem
fins lucrativos, é realizada, em sua primeira fase,
por meio da Lei Federal
de Incentivo ao Esporte
O Instituto Incentivar, atividade acontecerá no e jovens serão apresen- da Secretaria Especial
com apoio do Departa- Ginásio Municipal de tados às modalidades e de Esporte do Ministério
mento Municipal de Edu- Esportes e tem por ob- poderão se deliciar com da Cidadania, com pacação e da concessionária jetivo incentivar os estu- algodão doce.
trocínio da Águas de
Águas de Holambra, irá dantes a participarem do
O projeto Desvendar Holambra. O propósito
realizar no sábado, dia Projeto Desvendar Es- Esporte prevê a partic- é desenvolver o esporte
26 de março, a partir das porte, que oferece aulas ipação de cerca de 240 educacional por meio
8h, uma gincana voltada gratuitas de atletismo e estudantes das escolas de processos de impaca alunos com entre 10 e ginástica rítmica no con- Parque dos Ipês, Jardim to, atendendo demandas
14 anos da rede pública traturno escolar. Além da Flamboyant e Professora sociais e de sustentabilimunicipal de ensino. A brincadeira, as crianças Maria José Moreira van dade dos 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da
ONU (Organização das
Nações Unidas).
“A ideia é promover
o esporte e a sustentabilidade de forma lúdica,
inclusiva, leve e colaborativa,
incentivando
a integração coletiva”,
explicou o gerente geral
do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz. “Esse
projeto vem de encontro
com a nossa atuação no
município de Holambra.
Por isso estamos muito
animados em patrocinar uma iniciativa desse
porte”, disse a coordenadora da área de Responsabilidade Social da
Águas de Holambra, Maria Aparecida Draheim.
“A atividade do sábado é muito importante
pois tem por objetivo
apresentar o projeto e as
modalidades esportivas
para as crianças de nossa
rede”, explicou a diretora
municipal de Educação,

Claudicir Picolo. “As que
se interessarem passarão
a fazer parte do Projeto
Desvendar Esporte, que é
extremamente enriquecedor para os nossos estudantes pois aborda, de
forma conjunta, dois temas muito importantes
na formação: a prática de
esportes e a sustentabilidade”.
Patrocinador máster
AEGEA
Criada em 2010, a
AEGEA, holding responsável pela concessionária Águas de Holambra, é líder no setor
privado de saneamento básico no Brasil. Em
cada município onde
atua, leva mais saúde e
qualidade de vida para a
população, respeitando
sempre o meio ambiente
e a cultura local. Hoje,
são mais de 21 milhões
de pessoas atendidas em
157 municípios, de Norte
a Sul do Brasil.

Atriz pedreirense Lorena Queiroz será
protagonista de nova série do Discovery+
De Pedreira
A atriz pedreirense Lorena Queiroz, protagonista da novela Carinha de
Anjo, está prestes a fazer mais uma estreia nas
telinhas. A artista será
protagonista da série do

Discovery+, a 7 Chances
Para..., que começa a ser
exibida a partir da sexta-feira, 25 de março.
Na trama, Lorena
Queiroz viverá Nina,
uma garota de dez anos
que desistia sempre de
experimentar coisas no-

vas. Até que decide seguir a regra de ouro de
sua bisavó e dar uma virada na situação.
“Estou mais do que
ansiosa. Foi uma experiência muito legal! O
Discovery foi o primeiro
canal infantil que as-

sisti e, agora, trabalhar
em um projeto deles me
deixa muito feliz”, ressaltou Lorena.
A principal mensagem
que ela vai passar é sobre persistência. Quando
você persiste, tenta e não
desiste nas primeiras di-

ficuldades, fica mais fácil
conseguir o que se deseja. “Vai ser muito legal,
divertido e fofo! Já assisti a alguns trechos e
me encantei muito. Tenho certeza que todos vão
amar!”, concluiu a atriz.
Esta é a primeira série

protagonizada pela atriz.
Fenômeno nas redes
sociais, onde acumula mais de 7 milhões de
seguidores, atualmente,
a atriz ainda pode ser
vista na reprise da novela Carinha de Anjo, no
SBT.
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CULTURA:

Evento em escola municipal marca o Dia
Mundial da Água em Holambra
Durante o evento – que contará com a presença de aproximadamente 290 alunos da rede municipal – haverá a apresentação da peça
“As novas aventuras de Bela Flora”
Em Holambra, o Dia
Mundial da Água será
comemorado na próxima terça-feira (22), a
partir das 13h, na Escola Municipal Parque
dos Ipês. Durante o
evento – que contará
com a presença de
aproximadamente 290
alunos da rede municipal – haverá a apresentação da peça “As no-

vas aventuras de Bela
Flora”, que fala sobre
as boas práticas em
relação ao uso da água.
A realização do evento é uma parceria entre
a Águas de Holambra e
a Prefeitura Municipal
de Holambra, por meio
da Secretaria Municipal de Educação.
A celebração foi organizada pela área de

Responsabilidade Social da Águas de Holambra. Desde 2016,
a concessionária promove ações educativas
junto à população da
cidade sobre qualidade
de vida, boas práticas
ambientais e sustentabilidade.
“Além de sua missão
central que é a captação, o tratamento e

a distribuição de água
potável no município,
a concessionária Águas
de Holambra também
tem o compromisso institucional de promover
ações que fomentam a
conscientização ambiental da população holambrense”, diz o coordenador de Operações
e Serviços da Águas de
Holambra, Alan Pedra.

Hoje tem “Noite dos musicais” no teatro de
Jaguariúna
De Jaguariúna
A “Noite dos Musicais” está de volta ao
Teatro Municipal Dona
Zenaide, em Jaguariú-

na. Nesta sexta-feira, dia
18, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura apresentará diversos
números musicais montados pelos alunos da

Escola das Artes.
O público poderá
conferir Moulin Rouge,
Grease, A bela e a Fera,
Les Misérables, Mulan,
entre outros musicais

que os alunos trabalharam durante as aulas de
exercícios cênicos de interpretação e dança com
música em solo, duplas,
trios e em grupos.

A apresentação é gratuita e começará às 19h.
Os ingressos devem
ser retirados com uma
hora de antecedência
na bilheteria do teatro.

Atenção! Serão distribuídos dois ingressos
por pessoa.
O Teatro Municipal
fica na rua Alfredo Bueno, 1.151, Centro.

Secretário de Cultura de Pedreira participa de Seminário
Regional de Políticas Públicas para a Juventude
Na sexta-feira, 11 de
março, o secretário municipal de Cultura João
Paulo Nascimento e o assessor Antônio Sonsin,
estiveram participando
do Seminário Regional
“Cooperação Estado-Mu-

nicípio nas Políticas Públicas para a Juventude no
enfrentamento dos efeitos
da pandemia”.
Na oportunidade, representando o prefeito
Hamilton
Bernardes
Júnior, os representantes

de Pedreira iniciaram
conversas com o Subsecretário da Juventude
do Governo do Estado de
São Paulo, Luiz Oliveira, para viabilizar a instalação de uma Casa da
Juventude. “Este espaço

promove além do cuidado com o Jovem, um local
para qualificação profissional, educação, fortalecimento de vínculos, entre
outras ações”, destacou na
oportunidade o secretário
João Paulo Nascimento.

Os seminários regionais
“Cooperação
Estado-Municípios nas
Políticas Públicas para a
Juventude no enfrentamento dos efeitos da pandemia” estão sendo realizados durante o mês de

março de 2022. Voltados
a prefeitos, vereadores,
servidores
municipais,
conselheiros estaduais da
juventude, os Seminários
buscam promover amplo
debate entre os participantes.
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Inscrições para novos Bombeiros Públicos
Voluntários em Holambra terminam no dia 26
Entre os pré-requisitos estão ser morador do município, possuir mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental
Termina no dia 26 de
março o prazo de inscrições para holambrenses, de ambos os sexos,
que tenham interesse
em fazer parte da equipe
de Bombeiros Públicos
Voluntários da cidade.
Entre os pré-requisitos
estão ser morador do
município, possuir mais
de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental. Para participar
do processo de seleção

é preciso preencher formulário disponível em
www.holambra.sp.gov.
br, na aba Serviços, Utilidade Pública.
De acordo com o bombeiro comunitário Ronaldo Marcatto, o voluntario recebe capacitação
e é credenciado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo com o objetivo
de cooperar na prestação
dos serviços. A atividade

não é remunerada.
“Em duas semanas tivemos 30 inscritos. Fico
extremamente feliz e
orgulhoso de comandar
uma cidade que conta com uma população
sempre atenta, pronta
a auxiliar e fazer ativamente parte da comunidade”, disse o prefeito da
cidade e bombeiro público voluntário, Fernando
Capato. “Ser bombeiro
voluntário exige dedica-

ção e toda ajuda é fundamental”.
A cidade conta hoje
com 16 bombeiros públicos voluntários. Ainda
neste semestre a Brigada
Comunitária da cidade
ganhará uma sede própria, localizada na Rota
dos Imigrantes. O espaço irá concentrar os materiais necessários para
enfrentar as ocorrências
com rapidez e mais preparo.

Projeto que proíbe a soltura de fogos de artifício
com estampido é aprovado na Câmara
A Câmara Municipal
de Holambra aprovou
na última Sessão Ordinária (14) o projeto que
proíbe o manuseio, a
utilização, a queima e a
soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com efeito sonoro
ruidoso no município.
O Projeto de Lei n.º
008/2022, de iniciati-

va do vereador Fabiano
Soares, visa proteger
o bem-estar da comunidade e dos animais,
regulamentando o assunto em âmbito municipal. Vale ressaltar que
a proposta apresentada
não proíbe os fogos de
artifício silenciosos ou
de baixo ruído, e já está
em vigor a Lei Estadual

SP n.º 17.389 que estabelece multa para os infratores.
“Nós sabemos da dificuldade de fiscalizar por
isso várias cidades estão
também regulamentando esta lei dentro do município para melhorar e
aumentar o controle. Os
fogos de estampido trazem um prejuízo muito

grande para os animais,
os idosos, as pessoas autistas, os acamados. A
tecnologia está aí, hoje
em dia temos fogos sem
nenhum tipo de barulho
que fazem a festa ficar
muito mais bonita.”,
destacou Fabiano.
O Projeto de Lei segue para sanção ou veto
do Executivo.

COMUNICADO – Mudança de data da execução
do Projeto Booster no Imigrantes
A Águas de Holambra informa que a
execução do Projeto
Booster Imigrantes na
saída do reservatório

responsável pelo abastecimento do bairro
Imigrantes, que iria
ocorrer na quarta-feira (16), foi transferida

para esta sexta-feira
(18).
Logo, as intervenções acontecem nesta sexta, das 08h às

12h, período em que
o abastecimento de
água será interrompido. A normalização no
abastecimento ocor-

re ao longo da tarde.
A Águas de Holambra
agradece a compreensão de todos.
Em casos emergen-

ciais, entre em contato conosco pelo 0800
595 3333 (24 horas
- fixo, celular e Whatsapp).

Matérias da Ordem do Dia são aprovadas
na Sessão Ordinária da Câmara de Posse
As duas matérias
presentes na Ordem
do Dia da 23ª Sessão
Ordinária da Câmara, na quarta-feira (9),
foram aprovadas por
unanimidade pelos vereadores, que deram
autorização ao Poder
Executivo para abrir
crédito adicional especial a fim de receber

recurso estadual do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
de Campinas (Fundocamp) no valor de R$
100.000,00, que serão
utilizados na execução
do projeto “Reequipamento dos Centros Municipais de Atendimento ao Turista – Móvel/
Fixo”.

Os vereadores também aprovaram o veto
do Executivo ao Projeto de Lei nº 005/2022,
que trata da criação
do Programa de Regularização da Água de
Santo Antônio de Posse – PRA 2022, que
irá oferecer condições
especiais, por tempo
determinado, para pa-

gamento à vista ou parcelado de créditos não
tributários, tarifa de
água e esgoto e preços
públicos.
A próxima Sessão
Ordinária da Câmara
Municipal será no dia
30 de março.
Comunicação da Câmara Municipal

Mesmo em meio a pandemia da Covid-19,
Saúde vistoriou 420 imóveis no combate à
Dengue
De Santo Antônio de município.
Posse
O trabalho de prevenção e fiscalização vem
Mesmo diante da ocorrendo desde o ano
pandemia da Covid-19, a passado, sendo confirSecretaria Municipal da mados 9 casos de denSaúde de Santo Antônio gue, e 72 notificações de
de Posse não parou de suspeita. Ainda segundo
realizar as ações volta- o levantamento, o índice
das para a prevenção e o de infestação do Aedes
combate ao Aedes aegyp- aegypti no município
ti, mosquito transmissor está em 5.58, classificada dengue, chikungunya do como de risco. O bae zika. Conforme aponta lanço é um importante
o último levantamento instrumento na tomada
realizado pela Vigilância de decisão e no direcioEpidemiológica, entre os namento das atividades
dias 11 e 24 de janeiro de de prevenção e controle
2022, foram vistoriados de vetor, principalmente
420 imóveis, que abran- no foco na limpeza e eligem todos os bairros do minação dos potenciais

criadouros.
Além do trabalho dos
profissionais da saúde,
é de extrema importância que os munícipes
mantenham
quintais,
terrenos e calçadas limpos e livres de objetos
que possam vir a ser
criadouros do mosquito
transmissor da dengue,
zyka e Chikungunya.
Sintomas
Os principais sintomas da dengue são: febre
alta (maior que 38.5ºC),
dores musculares intensas, dor ao movimentar
os olhos, mal-estar, falta
de apetite, dor de cabe-

ça, manchas vermelhas
no corpo. Caso apresente um ou mais desses
sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência.
Combate ao mosquito
Para ajudar, nós te
damos algumas dicas
para juntos combatermos o mosquito!
– Mantenha fechadas
as tampas de vasos sanitários e de ralos pouco
usados, como os de áreas
de serviço e de lazer, que
tenham a possibilidade
de acumular água;
– Mantenha o quintal
sempre limpo, jogando

fora o que não é utilizado;
– Deixe o quintal
sempre bem varrido, eliminando recipientes que
possam acumular água,
como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;
– Tampe tonéis, caixas d’água e qualquer
tipo de recipiente que
possa reservar água;
– Certifique-se de que
as lonas de cobertura
estejam bem esticadas
para não haver acúmulo
de água;
– Não deixe acumular
água nos vasos de plantas;

– Mantenha a bandeja que fica atrás da geladeira limpa e sem água;
– Coloque garrafas
vazias de cabeça para
baixo;
– Se por algum motivo tiver pneus no quintal, mantenha-os secos
e abrigue-os em local
coberto, ou descarte-os
corretamente se não tiverem utilidade;
– Escove bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida
de animais, vasos de
plantas, tonéis, caixas
d’água) e mantenha-os
sempre limpos.
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EDUCAÇÃO:

Polo de Holambra da Univesp abre inscrições
para vestibular na próxima terça-feira

Os interessados devem acessar o site http://vestibular.univesp.br até 25 de abril. A taxa é de R$ 45,00

O polo de Holambra
da Universidade Virtual
do Estado de São Paulo,
a Univesp, abre inscrições
na próxima terça-feira, dia

22 de março, para o vestibular dos cursos gratuitos de Letras, Pedagogia,
Matemática, Engenharia
da Computação, Ciência

de Dados, Tecnologia da
Informação, Engenharia
de Produção e os novos
de Administração e de
Tecnologia em Processos
Gerenciais. Os interessados devem acessar o site
http://vestibular.univesp.
br até 25 de abril. A taxa é
de R$ 45,00.
A cidade terá este ano
um total de 30 vagas. Os
cursos são gratuitos, de
ensino à distância e com
encontros presenciais. As
provas serão realizadas no
dia 22 de maio, às 10h. As
aulas terão início em 8 de
agosto.
“Sabemos que a formação faz muita diferença
no momento da contração

e permite melhores oportunidades no mercado de
trabalho”, disse o prefeito
de Holambra, Fernando
Capato. “Esta é uma excelente oportunidade de
ter acesso ao ensino superior gratuitamente, com
qualidade e bem pertinho
de casa”.
O polo da Univesp em
Holambra foi inaugurado
em 2018 e está localizado
nas dependências da Escola Municipal Parque dos
Ipês. Ele conta com salas
de aula, de orientação ao
estudante e tutoria, além
de informática com acesso
à internet. Atualmente, 68
alunos estão matriculados
em 6 cursos de graduação.

Redução ou isenção da
taxa de inscrição
Do dia 22 até 23h59
do dia 25 de março, pessoas inscritas no Cadastro
Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão
solicitar isenção da taxa
de inscrição. No mesmo
período também poderá
ser concedida a redução
de 50% do valor da taxa
de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de
dezembro de 2007, aos
candidatos que preencham cumulativamente
os seguintes requisitos:
estejam
regularmente
matriculados no ensino

médio ou equivalente,
no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), em curso pré-vestibular ou em curso de
graduação ou pós-graduação e que recebem remuneração mensal inferior a
dois salários mínimos ou
estejam desempregados.
Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da
inscrição, basta clicar em
“redução de taxa” ou “isenção”. Dúvidas podem
ser esclarecidas por meio
do site www.vunesp.com.
br/faleConosco ou pelo
Disque Vunesp, no número (11) 3874-6300, em
dias úteis, das 8h às 18h

Produtores apresentam novidades em flores
e plantas no Veilling Market em Holambra
A 23ª edição do Veilling Market acontece nesta quinta (17) e sexta-feira
(18), com lançamentos de
flores e plantas ornamentais que incluem novas
variedades de antúrios,
cactos, alocásias, calandium mini, flor balão e até
a Honeybells, a famosa
flor do Beija-Flor. Ao todo
cerca de 600 principais
atacadistas de todo o Brasil, redes de autosserviço,
floriculturas, shoppings e
garden centers terão acesso direto aos produtores,
presencial ou de forma
virtual, para conhecer
os novos produtos e as
tendências do mercado de
flores e plantas ornamentais e realizar negociações
a médio e longo prazos.
Entre os lançamentos
estão a planta ornamental Honeybells Cuphea,
na cuia 26 (C26), desenvolvida pelo breeder (melhorista) Ball Flora Plant
e que chega ao mercado
por meio da empresa Poliagri Flores e Plantas. De
fácil manutenção e com
floração intensa, suas inúmeras florezinhas tubulares, em vermelho intenso e cheias de néctar,
atraem diversos polinizadores quando deixadas
em ambientes abertos
ou próximos a portas e
janelas à meia-sombra
para receber a luz do Sol
por algumas horas do dia.
Perene e muito resistente,

a Honeybells é tolerante
a climas extremos (muito calor ou muito frio) e
à falta de água por um
longo período. Mesmo assim permanece boa parte do ano florida, sendo
ótima para compor canteiros, ser utilizada em
jardineiras ou em cuias
pendentes. Planta Vencedora do prêmio Plants of
Distinction da Universidade da Geórgia em 2019,
é ainda muito resistente a
pragas e doenças e, além
disso, é uma planta autolimpante – as flores velhas
caem à medida que as novas se formam.
A Lavina Flores e Plantas apresentará o Cactus
Echinocactus Grusonii,
no pote 11, conhecido popularmente por cactos “Cadeira de Sogra”, uma brincadeira irreverente para
se referir aos diversos espinhos desta espécie mexicana de cactos que, agora,
está sendo comercializada
também individualmente.
Já a Acosta Plantas Ornamentais mostrará a Alocasia Regal Shields, no pote
23. Essa imponente planta ornamental possui uma
variedade com vigorosas
folhas em tom verde escuro e formato arredondado, apelidada carinhosamente de “Orelha
de Elefante”. Ela é capaz
de transformar qualquer
espaço em um ambiente
charmoso e requintando.

Marcante e cheia de estilo, a Regal Shield rouba a
cena e pode se tornar uma
verdadeira anfitriã para os
convidados, tanto no jardim, em vasos de médio e
grande portes na entrada
da casa ou da empresa,
quanto em ambientes internos bem iluminados,
sendo um verdadeiro diferencial na decoração.
A Floreada, por sua
vez, oferecerá aos clientes a Resine Herbstii, no
pote 15. Conhecida como
“Coração Magoado”, esta é
uma versão de tonalidade
vermelho intenso. Impossível ficar indiferente à linda folhagem apresentada.
Tão versátil e contrastante dará um toque especial
ao jardim ou varanda.
De fácil manutenção e
cuidados, a Iresine precisa de luminosidade
abundante e incidência
solar por algumas horas.
Outro destaque é a “Florbalão” (Platycodon grandiflorus), do Sítio Três Estrelas.Lançada no final do
ano passado, é uma flor
do campo originária do
Japão e da Coréia do Sul,
que recebeu este nome
devido ao formato de seus
botões que se assemelham
a um balãozinho. A “Florbalão”, ou “Campainha
Chinesa”, como também
é conhecida em algumas
regiões, é uma planta de
fácil manutenção e suas
flores apresentam difer-

entes tonalidades de azul,
violeta, rosa e branco, de
acordo com a variedade.
A Manati Flores também anuncia três novas
variedades de antúrios de
corte – Impulz, Máxima
Violeta e Zafira -, desenvolvidas pela empresa
melhorista
holandesa
Anthura (breeder) e muito aguardadas pelos decoradores. As novas variedades de antúrios de corte
chegaram para ampliar
as opções desta exuberante e requintada flor. O
melhoramento
genético resultou em plantas
com maior durabilidade,
capazes de permanecer
vistosas por muito mais
tempo, prolongando sua
vida útil comercial, e, ao
mesmo tempo, conferindo longevidade aos arranjos e buquês.Desta forma,
são consideradas “variedades Premium”, graças à
alta durabilidade quando
comparadas aos demais
antúrios de corte. Um
ganho expressivo para
os profissionais da decoração e para quem gosta
de ter lindos vasos com
flores de corte em casa. A
partir do Veiling Market,
essas novas variedades de
flores e plantas ornamentais estarão disponíveis
para o mercado de todo o
Brasil.
Participação recorde
Este ano, a feira já con-

ta com um número recorde de produtores participantes, totalizando 151
cooperados, dos quais 81
são de plantas ornamentais, 21 de flores de corte e
49 de flores em vaso. Por
meio desta negociação
direta, os compradores
poderão fazer reservas ou
aquisições
antecipadas
das produções de flores
e plantas para garantir
bons preços, independentemente das oscilações de
mercado, inclusive em datas especiais, como o Dia
das Mães.
A exemplo da edição
passada, em 2021, tanto a exposição quanto as
negociações serão híbridas, contemplando os
formatos presencial e online. Haverá transmissão
ao vivo do evento no site
http://www.veilingmarket.com.br e em todas as
redes sociais da Cooperativa Veiling Holambra
(CVH). A programação inclui lives e palestras e um
leilão beneficente em prol
de instituições filantrópicas.“O objetivo é promover o encontro dos nossos
produtores com os profissionais ligados a todos os
elos da cadeia de flores e
plantas, como atacadistas,
redes de autosserviço (supermercados, bricolagem,
pet shops), floristas, decoradores, paisagistas e designers de interiores, entre
outros. O Veiling Market

permite também, de forma simples e direta, obter
um feedback do mercado
e identificar as tendências
e nichos comerciais para
favorecer o fechamento
de novos negócios. Por
isso, trata-se de oportunidade única para que os
produtores realizem bons
negócios e parcerias e fortaleçam o networking”,
explica Thamara D’Angieri, gerente de Marketing
da CVH.
Veiling online
O sistema Veiling
Online é uma opção de
compras da Cooperativa
Veiling Holambra, pois
permite o acesso a todo o
mix de produtos dos cerca
de 400 produtores cooperados de forma rápida,
segura e transparente, em
um ambiente dinâmico
e moderno. Ele funciona como um webshop no
qual a escolha das flores e
plantas se dá por meio de
fotos. A venda é direta, em
tempo real, para os distribuidores, atacadistas,
autosserviços, floriculturas, shoppings, garden
centers etc. O sistema contempla aplicativos para
tablets e smartphones.
As compras podem ser
feitas 24 horas por dia, de
qualquer lugar. O estoque
é atualizado diariamente e
os preços serão sempre de
acordo com o mercado.

Autistas universitários visitam autistas
adolescentes para troca de experiência e
desafios perante o vestibular e a vida acadêmica.
Da Redação
Idealizado por dois autistas, Veridiana Mellilo
gestora do CAJ - Centro de
Referência do Autismo de
Jaguariúna e Guilherme
de Almeida, fundador
do CAUCamp - Coletivo
Autista da Unicamp, o
primeiro encontro entre
autistas universitários e
autistas adolescentes superou as expectativas dos
idealizadores e das equipes envolvidas.
Direcionado para estudantes da graduação e
pós-graduação autistas da
Unicamp e adolescentes

pacientes do CAJ, o objetivo central do evento
era proporcionar uma
experiência de troca de
vivências, desafios e conquistas entre os públicos,
gerando a maior participação dos adultos na vida
dos jovens, e vice-versa.
Comprovando a relevância deste movimento
para a representatividade
dos autistas na Universidade e visão de capacidade para o futuro dos
jovens autistas os idealizadores foram surpreendidos com o depoimento de
Mileide Cristina Oliveira
Campanholi mãe do pa-

ciente Vinícius Oliveira
Campanholi que relatou
que seu filho chegou em
casa radiante afirmando
“mãe um autista adulto
com características orientais falou, que somos
especiais, que temos infinitas habilidades, e que
não podemos nos sentir
diminuídos, diante de
vocês não autistas; que temos capacidades criadoras, formas diferenciadas
de ver a realidade, capazes
de mudar o ambiente e até
o mundo....”.
Israel Gonçalves quem
fez o relato é paciente do
CAJ, funcionário da Pre-

feitura de Jaguariúna e
hoje cursa sua segunda
graduação na área de pedagogia. Após receber o
depoimento afirmou “pra
mim foi uma honra dividir
aqueles sentimentos com
todos ali. Eu agradeço
muito por terem me permitido falar.”
O evento aconteceu
no dia 10/03/2022 no
Centro de Referência do
Autismo de Jaguariúna e
contou com a participação
de professores, estudantes
da graduação e pós-graduação da Unicamp, adolescentes autistas atendidos
pelo CAJ, equipe terapêu-

tica do CAJ e a ilustre presença da Dra. Maria Tereza Egler Mantoan Mestre
e doutora em Educação
pela UNICAMP.

Autismo de Jaguariúna,
interior de São Paulo.
Mídias Sociais de Veridiana Mellilo:
Instagram:
https://
www.instagram.com/veSobre Veridiana
ridianamellilo/
Formada em Relações
Facebook:
https://
Públicas, com extensão em www.facebook.com/veinteligência pela ADESG ridianamellilooficial
(Associação dos DiploLinkedin:
https://
mados da Escola Superi- www.linkedin.com/in/
or de Guerra), Veridiana verimellilo/?originalSubMellilo é empreendedora, domain=br
palestrante do Tedx InSite: https://www.vesper, mentora de negócios ridianamellilo.com/
e gestora do CEJ, maior
CAJ:
https://www.
centro de equoterapia da centrodeautismo.com.br/
América Latina, e do CAJ,
CEJ: https://www.cenCentro de Referência em trodeequoterapia.org/
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Inscrições abertas: Holambra volta a sediar Corrida
do Rei após 2 anos
Realizada durante as festividades do Dia do Rei, que acontecem este ano no dia 24 de abril, ela promete agitar a Capital Nacional das Flores
De Holambra
A Corrida do Rei, tradicional prova de pedestrianismo de Holambra e
uma das mais charmosas
de todo o Brasil, está de
volta. Realizada durante
as festividades do Dia do
Rei, que acontecem este
ano no dia 24 de abril,
ela promete agitar a Capital Nacional das Flores
e movimentar os principais pontos turísticos da
cidade. Interessados já
podem garantir sua vaga
por meio do site http://
www.corpuseventos.
com. A largada está marcada para as 8h.
Organizada por meio

de parceria do município com empresa especializada em corridas, a
prova terá percursos de
7 km para corredores e
de 4 km para quem optar pela caminhada – em
ambos os casos, com
visual
deslumbrante,
passando pelo Moinho
Povos Unidos, Deck do
Amor, Lago Vitória Régia, pela alameda dos
guarda-chuvas e diversos outros cartões postais do município.
“Esta será a 8ª edição
do evento que, antes de
sua interrupção por conta da Covid-19, reunia a
cada ano aproximadamente 600 atletas pro-

fissionais e amadores
vindos de mais de 40
cidades do país”, disse
a diretora municipal de
Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.
A inscrição dará direito a uma camiseta da
corrida e uma medalha
de participação para
aqueles que completarem a prova. Inscrições
realizadas até o dia 31
de março (1º lote) terão
valor reduzido, que varia entre R$ 44,90 e R$
89,90, mais a taxa de
conveniência bancária
de R$ 6,00. “Moradores
de Holambra que fizerem a inscrição pessoalmente no Espaço do

Empreendedor, localizado no Paço Municipal,
e apresentarem Cartão
Cidadão, terão desconto
de 20%”, explicou Alessandra.
Segundo a organização, as inscrições seguem até 21 de abril ou
até o término do número de vagas disponibilizadas para o evento.
“O Dia do Rei faz parte
do Calendário Oficial
de Eventos Turísticos
do Estado de São Paulo desde 2017 e é uma
grande alegria poder
voltar a celebrar a cultura e as tradições trazidas
pelos imigrantes depois
de um período tão difí-

cil”, explicou o prefeito
do município, Fernando
Capato. “A corrida, uma
das atrações da festa, é
uma grande oportunidade de unir o resgate de
nossas raízes com a prá-

tica de atividade física e
a contemplação de belos
cenários. Estamos extremamente felizes com
essa retomada que, certamente, será em grande
estilo”.

Projeto Desvendar Esporte segue com inscrições
abertas para estudantes de 10 a 14 anos
O projeto Desvendar Esporte – iniciativa que une prática
esportiva e sustentabilidade – prossegue
com as inscrições abertas para estudantes
da rede municipal de
ensino de Holambra,
com idades entre 10 e
14 anos, interessados
na prática de atletismo
e ginástica rítmica.
Idealizado e produzido pelo Instituto
Incentivar,
patrocinado pela Águas de
Holambra por meio

da Lei de Incentivo ao
Esporte da Secretaria
Especial do Esporte do
Ministério da Cidadania, o projeto Desvendar Esporte visa
promover o esporte e
a sustentabilidade de
maneira lúdica, inclusiva, leve e colaborativa, incentivando a integração coletiva.
Em Holambra, o
projeto foi implantado
no final do ano passado, com capacidade
para atender 240 jovens. Os estudantes

participam de atividades de atletismo e
ginástica rítmica, nas
quais aprendem sobre
as práticas esportivas
e a importância da sustentabilidade por meio
da criação dos próprios materiais.
O objetivo do projeto social é desenvolver o esporte educacional,
atendendo
às demandas sociais
e de sustentabilidade
dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) esta-

belecidos pela Agenda
2030 da ONU, a Organização das Nações
Unidas.
Luiz Marcelo Ribeiro
da Luz, gerente-geral
do projeto, explica que
as atividades do Desvendar Esporte acontecem no contraturno
escolar nos períodos
da manhã e da tarde,
duas vezes por semana, nas dependências
do Complexo Esportivo Estádio Municipal
Zeno Capato (Rua Dr.
Jorge Latour s/n, Cen-

tro Holambra/SP).
Além de Holambra,
o projeto Desvendar
Esporte também está
sendo
desenvolvido
em Manaus (AM), Barcarena (PA) e Timon
(MA).
Adesão ao Desvendar Esporte
Alunos
da
rede
pública interessados
em participar do projeto Desvendar Esporte
podem se inscrever
numa das três escolas municipais - Esco-

la Municipal Parque
dos Ipês - Rua Doutor
Jorge Latour, S/N –
Centro; Escola Municipal Maria José Moreira
Van Ham - Rua Leandro Gonçalves nº 136
– Centro; e Escola Municipal Jardim Flamboyant - Rua Dr. Jorge
Latour nº 964, também no Centro. Outra
opção é se direcionar
ao Complexo Esportivo Estádio Municipal
Zeno Capato e falar diretamente com um dos
professores do projeto.

