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Holambra registra 23 novos casos de Covid-19 ao
longo da semana; Houve redução no número de casos
Levantamento do Departamento Municipal
de Saúde de Holambra
divulgado nesta quintafeira, dia 3 de março,
revela o registro de 23
novos casos de Covid-19

ao longo dos últimos
7 dias. No último boletim até então, de 24
de fevereiro, foram 98
confirmações.
De acordo com o diretor municipal de Saúde,

Valmir Marcelo Iglecias,
a quantidade de infectados caiu em relação
à última semana, mas
ainda é um número considerado alto. “A contaminação só reduzirá

se todos entenderem
que os cuidados básicos, como lavagem de
mãos, uso de máscara
e distanciamento, precisam ser mantidos”.
Ele explica ainda que o

recebimento da vacina,
na data correta, também
é fundamental. “Apenas
46,8% dos holambrenses receberam o reforço do imunizante, a 3ª
dose. O número é baixo.

Corpo de Bombeiros
Curso prepara líderes Holambra
abre inscrições para
para o mercado de
retoma
Bombeiros Públicos
trabalho: inscrições vacinação
Voluntários em Holambra terminam na próxima infantil nas
semana
escolas na
próxima
quinta-feira

O Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu inscrições para holambrenses, de ambos os sexos,
que queiram fazer parte
da equipe de Bombeiros
Públicos Voluntários de
Holambra. Entre os pré
-requisitos estão ter mais
de 18 anos; ter concluído,

no mínimo, o Ensino Fundamental; e não possuir
doença ou limitação que
o impossibilite o desempenho do serviço a ser
prestado à comunidade.
Os interessados devem
acessar e preencher formulário disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba
Serviços, Utilidade Pública.
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Quer liderar seus colaboradores para que
tenham mais organização, motivação e produtividade? A Associação
Comercial e Empresarial de Holambra (ACE)
está com inscrições
abertas para o curso

O Departamento Municipal de Saúde irá retomar na próxima quinta-feira, dia 10 de março,
a imunização de crianças
entre 5 e 11 anos, contra
a Covid-19, nas unidades
escolares de Holambra. A
ação faz parte da Semana
E de Vacinação e tem
Liderança, nos dias 15 e por objetivo aumentar
16 de março, das 18h30 a cobertura vacinal do
às 21h30, presencial no público desta faixa etária.
auditório da Associação No dia 10 as doses serão
Comercial. As inscri- aplicadas em estudantes
ções terminam em 11 da escola Joaquim Felipe
de março ou enquanto de Almeida, no Centro, e
houver disponibilidade na creche Irmã Annette,
de vaga.
no bairro Groot.
Pág 8.
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Complexo Aquático
Municipal será reaberto no
domingo e exame médico
pode ser feito a partir deste
sábado

Fechado desde março
de 2020 em função da pandemia, o Complexo Aquático Municipal de Holambra
será reaberto no próximo
domingo, dia 6 de março. O
espaço, localizado no bairro
Parque dos Ipês, funcionará
para o lazer aos finais de semana sempre das 9h às 17h.

Para o uso das piscinas
será necessária a realização
de exame médico que deverá ser feito nos dias 5,
12, 19 e 26 de março no
Departamento municipal
de Esportes, que fica no
Estádio Municipal Zeno
Capato.
Pág 7.

É importante que a população se conscientize
e compreenda que as
internações e as mortes
pela doença em todo o
país caíram em função
dessa proteção.
Pág 3.

Abertas
as
inscrições
para nova
turma do
Curso de
Gestantes
Estão abertas as inscrições para o tradicional
Curso de Gestantes, desenvolvido há mais de quatro
décadas em Holambra.
Realizado por um grupo de
voluntárias com apoio do
Fundo Social de Solidariedade, a atividade é gratuita
e aberta a todas as futuras
mamães da cidade.
As matrículas devem
ser feitas na sede do Departamento Municipal de
Promoção Social, que fica
na Praça dos Pioneiros, s/
nº, no Centro. O horário
de atendimento é das 8h30
às 11h30 e das 13h às 16h.
É necessário apresentar o
Cartão Cidadão.
Pág 6.

Holambra abre inscrições para
campeonatos de Futebol Amador
Pág 7.
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Artigos
Dia Internacional da Mulher: unidade pelo
empoderamento
Por Luiz Carlos
Foi também em
Motta*
Março, no dia 13, em
1934 que pela primeiO mês de Março ra vez se fez ouvir no
tem uma das datas Plenário do Palácio
mais importantes do Tiradentes, sede da
calendário: o Dia In- Câmara dos Deputaternacional da Mul- dos, na então capital
her, a ser celebrado, federal, Rio de janeino dia 8, terça-feira. ro, uma voz feminina:
A data foi oficializada C a r l o t a P e r e i r a d e
pela ONU em 1975, Queiróz, médica paumas é comemorada lista e primeira depdesde o início do sé- utada federal, eleita
culo 20. É uma grande pelo voto popular.
oportunidade para
se destacar as jusRepresentativitas reivindicações de dade
muitos direitos, ainda
Segundo o portal
a serem conquistados. da Câmara dos DepUma das conquis- utados, as mulheres
tas mais importantes representam apenas
d o s é c u l o p a s s a d o 15% do total de cafoi o voto feminino, deiras naquela Casa
reconhecido em 1932 de Leis. No Senado,
e incorporado à Con- a porcentagem é ainstituição de 1934. O da menor: 12%. Em
voto da mulher, no â m b i t o m u n i c i p a l ,
entanto, era facul- 900 municípios não
tativo. Só tornou-se tiveram sequer uma
obrigatório, sendo eq- vereadora eleita nas
uiparado ao voto dos eleições de 2020. A
homens, em 1965.
representatividade

das mulheres na
política brasileira,
infelizmente ainda é
muito baixa. O Brasil
perde para praticamente todas as nações
da América Latina,
neste quesito, com
exceção do Paraguai
e do Haiti.
Em julho do ano
passado, o Brasil
ocupava a posição de
número 140 no que se
refere à participação
política feminina, em
ranking que contempla 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. Não
creio que um sistema de cotas resolva o
problema. Defendo a
equidade e uma campanha permanente de
conscientização sobre
a importância do voto
e m m ulh e r e s e e m
candidatos que defendem seus direitos.
Com uma representação feminina mais expressiva,

teremos ainda mais
força para continuar
lutando pela erradicação dos assédios de
toda ordem, contra
a violência e a discriminação entre outros crimes cometidos
contra as mulheres
em todas as classes
econômicas e sociais.
No comércio
Na prática, tenho
estimulado a participação e a eleição das
mulheres em todas as
instâncias. Na Federação dos Comerciários
do Estado de São Paulo (Fecomerciários)
entidade que representa a maior categoria de trabalhadores
urbanos do País, com
12 milhões de integrantes, sendo 2,7
milhões só no Estado
de São Paulo, implantamos o Conselho da
Mulher, coordenado
pela atuante Rosana
Alarcon, da Cidade de

Fernandópolis.
Dos 71 sindicatos filiados à Federação, temos 12 deles
presididos por mulheres, participação
que precisa ser ampliada, uma vez que
no comércio elas são
maioria. Também estamos organizando o
retorno presencial do
histórico Encontro intitulado “Mulher Valorizada, Comerciária
Fortalecida”, que em
2021 teve ações virtuais, devido às restrições da pandemia.
O que nos estimula a continuar nessa
luta é o fato de que, a
cada ano, um maior
número de instituições nacionais e internacionais tem ampliado o espaço para
o empoderamento das
mulheres. Este ano,
por exemplo, a ONU
ampliou o alcance do
tema para o Dia Internacional da Mulher,

cujo foco é “Igualdade
de gênero hoje para
um amanhã sustentável”. A ONU reconhece a contribuição de
mulheres e meninas
em todo o mundo,
que estão liderando a
tarefa de adaptação às
mudanças climáticas,
mitigação, e resposta,
para construir um futuro mais sustentável
para todas as pessoas
e para o planeta.
Este ano, os brasileiros terão uma
grande oportunidade
para escolher, nas
eleições de outubro,
candidatos e candidatas que se alinham à
essas nobres e justas
causas.
*Luiz Carlos Motta é Deputado Federal pelo PL de São
Paulo, presidente da
Fecomerciários e da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Comércio (CNTC).

Pecados capitais da liderança, o que não faz um
bom líder?
por Valdez Mon- nados, uma cultura
terazo*
negativa em relação
à liderança. Já se foi
Muitas vezes para o tempo em que uma
s e e n te n de r alg o é liderança truculenta
n e c e s s á r i o q u e s e e disfuncional trazia
explore seu antag - resultados duradouonista, neste caso, ros para as empresas,
v a m o s f a l a r s o b r e se é que em algum
comportamentos de momento realmente
uma liderança in- trouxeram. Hoje,
d e s e j a d a , o u s e j a , atuar nesse modelo
os pecados capitais é quase certeza de
da liderança. Você d e s e n g a j a m e n t o e
já deve ter escutado rotatividade de fund i t a d o s p o p u l a r e s cionários.
como esse: “Manda
quem pode, obedece
E o que isso tem
quem tem juízo.” Ou a ver com o líder ou
até mesmo algo do empresário? Tudo.
gênero: “Aqui fazeRotatividade e
m o s a s s i m , s e n ã o desengajamento são
gostar, pode procu- dois venenos, pois,
rar seu caminho”
trazem junto de si
A c o n t e c e q u e , três grandes perdas
muitas vezes, nesses para as empresas: alditados estão refle- tíssimo custo de contidas as crenças e a tratação e demissão,
cultura das pessoas. p r i n c i p a l m e n t e n o
Nos casos mencio- Brasil; fuga do capMARIA
Quantos nomes tenho ouvido
de nobres, de simples, de ladrões.
Quantos lembrados na história,
quantos ficaram no chão.
Nomes belos ou complicados,
cheios de y e de x.
Outros simples e tão frágeis
se apagam como giz.
Quantos nomes veneráveis,
simples como João.
Quantos reluzem no escuro,
dando luz à multidão.
Sou Maria simplesmente,
pois nome não se traduz.
Sou Maria como tantas,
mas sou a mãe de Jesus.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Jardineiro da Alma, volume 1, da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.com.br), em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher,
que se comemora em 8 de março.

ital intelectual, pois
muitas vezes vai com
o funcionário o conhecimento do setor;
improdutividade,
pois pessoas insatisfeitas tem baixa
performance a longo
prazo. Dito isso, fica
a seguinte questão: o
que não faz um bom
líder?
A Síndrome do
Macho Alpha
Para responder
isso, recorro a uma
grande autora internacional, a Kate
Ludeman e seu livro
“A Síndrome do Macho Alfa”, que foi usado como base para
todo um segmento
de atuação dentro do
Coaching Executivo,
chamado de Alpha
Coaching. Em seu
livro, Kate explica
que existem dois perfis comportamentais
distintos de liderança, cada uma com
características distintas.
- Liderança Alpha, que tem por características um senso
de urgência aguçado,
o foco em resultados
e assertividade em
suas ações.
- E também, a
Liderança Beta, cujas principais características são a diplomacia, a discrição em
buscar resultados e a
prudência em relação
aos riscos.
Explicando um
pouco mais, existem
desafios específicos
comportamentais,
ou riscos, em cada
um dos perfis Alpha
e Beta, eles se asse-

melham muito com
as citações populares
do início do artigo.
Quando são controlados e mitigadas,
eles potencializam
muito a atuação do
líder.
Quais são os pecados capitais da liderança?
Competitividade
Extrema
Uma competitividade saudável é positiva à equipe, quando
ela está fora de controle é terrível. Líderes com esse risco
acentuado competem
com os próprios subordinados e acabam
com a performance
do time.
Impaciência
Impaciência é
a antítese de um
saudável e produtivo senso de urgência, o que ele traz na
verdade, é o stress e
desengajamento dos
liderados.
Agressividade
Talvez a agressividade seja o maior
causador de causas trabalhistas,
além do prejuízo
desnecessário, existe um ponto ainda mais impactante.
Atitudes agressivas
NÃO TRAZEM RESULTADOS DURADOUROS.
Passividade
Passividade, por
sua vez, também é
um mal. Existe uma
diferença muito
grande entre ser passivo e ser discreto,
passividade é quando deixamos passar
oportunidades pela

inação.
Falta de posicionamento
Líderes precisam tomar decisões
a todo momento, a
falta de posicionamento está relacionada a incapacidade
de tomar decisões
importantes.
Paralisia pelo
medo
Ela ocorre quando
o medo de determinadas consequências
rouba a capacidade
de agir e pensar. A
paralisia pelo medo
é a sombra de uma
saudável prudência.
Os três primeiros
riscos são comuns
em líderes com o perfil Alpha e os três últimos de perfil Beta.
Você se identificou com algum
desses riscos? Saiba
que os mitigar é um
dos maiores desafios
quando se fala em
desenvolver uma liderança de excelência.
Tomar consciência dos próprios
riscos é um dos passos para uma liderança mais assertiva
e focada em resultados. Executivos e
empresários do mund o t o d o p o t e n c i a lizaram sua atuação

ao conseguirem controlar seu ímpeto, e
com isso, muito mais
engajamento de seus
liderados, e naturalmente, resultados
empresariais.
Um dos pontos
iniciais, e mais importantes, de um trabalho de Executive
Coaching é exatamente avaliar e promover consciência
desses elementos, a
partir disso, ajudar a
promover mudanças
comportamentais
positivas para uma
gestão mais eficaz.
Espero que você
também possa eliminar ou mitigar os
pecados capitais da
liderança em sua
gestão e elevar o engajamento e lealdade
de seus liderados.
*Valdez Monterazo é associado
sênior na Sociedade
Brasileira de Coaching, especializado em
negócios, liderança
e psicologia positiva. Tem cases de
sucesso e promove
resultados em diversos segmentos de
pequenas e médias
empresas. Saiba mais
em: https://valdezmonterazo.com.br
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COVID-19:

Holambra registra 23 novos casos de Covid-19 ao
longo da semana, com redução no número de casos

No último boletim até então, de 24 de fevereiro, foram 98 confirmações, portanto houve redução no número de casos

Levantamento do Departamento Municipal
de Saúde de Holambra
divulgado nesta quinta-feira, dia 3 de março,
revela o registro de 23
novos casos de Covid-19

ao longo dos últimos 7
dias. No último boletim
até então, de 24 de fevereiro, foram 98 confirmações.
De acordo com o diretor municipal de Saúde,

Valmir Marcelo Iglecias,
a quantidade de infectados caiu em relação
à última semana, mas
ainda é um número considerado alto. “A contaminação só reduzirá
se todos entenderem
que os cuidados básicos, como lavagem de
mãos, uso de máscara e
distanciamento, precisam ser mantidos”. Ele
explica ainda que o recebimento da vacina, na
data correta, também é
fundamental. “Apenas
46,8% dos holambrenses receberam o reforço

do imunizante, a 3ª
dose. O número é baixo.
É importante que a população se conscientize e
compreenda que as internações e as mortes
pela doença em todo o
país caíram em função
dessa proteção. Por isso,
faço um apelo para que
quem ainda não tomou
procure se imunizar o
quanto antes”.
O município contabiliza, desde março
de 2020, 4.087 casos
e 18 óbitos. O bairro
Imigrantes soma 1.051
confirmações, seguido

do Groot com 362 e do
Fundão com 358.
A orientação para
quem apresentar sintomas gripais leves é ir
até a unidade de saúde
mais próxima de casa.
Já pessoas que tiverem
febre alta persistente e
dificuldade para respirar
devem procurar o atendimento de urgência e
emergência na Policlínica Municipal.
Até
o
momento,
98,5% dos holambrenses já receberam a 1ª
dose da vacina. 89,90%
tomaram as duas doses

ou o antígeno de dose
única. 46,8% receberam
o reforço do imunizante
(3ª dose).
Calendário fixo de
vacinação
contra
a
Covid-19
Holambra conta com
um calendário fixo de
imunização contra a
Covid-19. A vacinação
de adultos e crianças
ocorre sempre às segundas e quartas-feiras no
Salão da Terceira Idade,
por ordem de chegada,
entre 8h e 12h e das 13
às 15h.

Holambra retoma vacinação infantil nas escolas na
próxima quinta-feira
O Departamento Municipal de Saúde irá retomar na próxima quintafeira, dia 10 de março, a
imunização de crianças
entre 5 e 11 anos, contra
a Covid-19, nas unidades
escolares de Holambra. A
ação faz parte da Semana
E de Vacinação e tem por
objetivo aumentar a cobertura vacinal do público desta faixa etária.
No dia 10 as doses

serão aplicadas em estudantes da escola Joaquim Felipe de Almeida,
no Centro, e na creche
Irmã Annette, no bairro
Groot. Na sexta-feira serão imunizados alunos
da unidade Casulo, no
bairro Parque dos Ipês.
Na semana seguinte, em
17 de março, será vez dos
alunos das escolas Recanto das Palmeiras e da
Creche Abelhinha serem

vacinados. No dia 18 o
atendimento ocorre na
unidades Novo Florescer
e Favo de Mel, no bairro Fundão. Na semana
passada as doses foram
distribuídas nas escolas
Parque dos Ipês, Jardim
Flamboyant e Jardim
das Primaveras.
Para receber a dose a
criança precisa apresentar CPF ou Cartão SUS
e documento de concor-

dância dos pais ou responsáveis, que não precisarão estar presentes
no momento da imunização. O termo será distribuído nas escolas a partir
desta segunda-feira, 7 de
março, segundo a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo.
Holambra tem hoje
66,69% das crianças entre 5 e 11 anos imunizadas contra a Covid-19.

Governo de SP inicia obras de duplicação da SP
095, no trecho entre Amparo e Pedreira, Distrito
de Arcadas
Da Redação

ício às obras da duplicação
da SP-095 (rodovia João
A Secretaria Estadual Beira), entre as cidades de
de Logística e Transportes, Amparo e Pedreira, no dispor meio do DER, assinou trito de Arcadas. O investina última sexta-feira (25) a mento é de R$ 22 milhões.
nota de serviço para dar inAs obras vão concluir

o sistema viário, que faz a
ligação da SP 095 a SP 107,
e serão executadas entre
os km 50,8 e 52,8. Haverá
também a duplicação no
trecho de 1 km na SP 107,
além de duplicação da

ponte sobre o córrego dos
Mosquitos.
“Esta é uma via de fundamental
importância
para o acesso às cidades
que integram o Circuito
das Águas. Por isso, além

de trazer melhorias, segurança e conforto para
a população, as obras vão
alavancar o desenvolvimento econômico e turístico da região”, afirmou
o secretário estadual de

Logística e Transportes,
João Octaviano Machado
Neto.
A previsão é que a
obra seja concluída em 12
meses, após a emissão da
nota de serviço.

Carnaval sem mortes nas rodovias da região
Da Redação
Mais de 310 mil veículos trafegaram pelas
rodovias
administradas pela Renovias, que
faz a interligação entre
Campinas, Circuito das
Águas e sul de Minas
Gerais, durante a Operação de Carnaval. A
previsão era que 300

mil veículos passassem
pelas estradas administradas pela concessionária. Neste período,
não houve registro de
acidentes com vítimas
fatais.
De sexta-feira (25) a
quarta-feira (2), foram
realizados 902 atendimentos aos usuários,
incluindo serviços de

guincho, socorro mecânico, inspeção e atendimento pré-hospitalar. O
Centro de Controle de
Operações (CCO) da Renovias, que funciona 24
horas por dia, atendeu
568 chamados neste período, tanto pelo 0800
quanto pelos telefones
de emergência das rodovias. Houve o regis-

tro de 19 acidentes, com
seis vítimas leves e três
pessoas socorridas em
estado grave.
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
está disponível 24 horas
por dia aos clientes da
Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para
o número 0800 055
9696 ou usar um dos

telefones de emergência, implantados a cada
quilômetro. Condições
antecipadas do tráfego e dicas de segurança
podem ser obtidas pelo
site www.renovias.com.
br.
A malha viária da Renovias faz a interligação
entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Mi-

nas Gerais através das
Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342
(Mogi Guaçu/Águas da
Prata), SP-344 (Aguaí/
Vargem Grande do Sul),
SP-350 (Casa Branca/
São José do Rio Pardo)
e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca),
com extensão de 345,6
quilômetros.
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Feliz Dia Internacional
da Mulher!!!

Fuchsia Classic Arroyo
Grande

ballhorticulturalbrasil
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Petunia Easy Wave
Burgundy Velour
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SAÚDE:
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BOMBEIROS:

Corpo de Bombeiros abre inscrições para
Bombeiros Públicos Voluntários em Holambra

Entre os pré-requisitos estão ter mais de 18 anos; ter concluído o Ensino Fundamental; e não possuir doença ou limitação que
impossibilite o desempenho do serviço
O Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu inscrições para holambrenses, de ambos os sexos, que
queiram fazer parte da
equipe de Bombeiros Públicos Voluntários de Holambra. Entre os pré-requisitos estão ter mais de
18 anos; ter concluído, no
mínimo, o Ensino Fundamental; e não possuir
doença ou limitação que o
impossibilite o desempenho do serviço a ser presta-

do à comunidade.
Os interessados devem acessar e preencher
formulário disponível em
www.holambra.sp.gov.br,
na aba Serviços, Utilidade
Pública.
“O bombeiro público
voluntário exerce atividade não remunerada, em
caráter honorífico, com
objetivos humanitários,
cívicos e sociais. Ele recebe capacitação e é credenciado pelo Corpo de
Bombeiros da Polícia Mili-

tar do Estado de São Paulo
com o objetivo de cooperar
na prestação dos serviços
dos bombeiros”, explicou
o bombeiro comunitário
Ronaldo Marcatto.
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.
“Ser bombeiro voluntário é um ato de altruísmo, de cidadania”,
disse o prefeito da cidade
e bombeiro público voluntário, Fernando Capato.
“É extremamente gratificante ter a oportunidade
de cooperar com a comunidade e ajudar o próximo.
Conto com todos vocês
para que nosso trabalho
possa ser fortalecido aqui
no município”.

Holambra realiza nova etapa da Operação CataBagulho na próxima semana
A Prefeitura de Holambra dará início na próxima
segunda-feira, dia 7 de
março, a mais uma etapa
da Operação Cata-Bagulho
para coleta de itens como
móveis danificados, pneus velhos e restos de poda.
Lixo doméstico, restos de
construção civil e materiais eletrônicos não serão
recolhidos neste trabalho.
O material deve ser
descartado na frente das

residências pelos moradores antes das 7h30, de
acordo com o cronograma
de bairros (confira abaixo).
“Essa ação tem como objetivo impedir o depósito irregular de lixo em terrenos
baldios e vias da cidade,
evitando o acúmulo de detritos e a proliferação de
insetos e animais peçonhentos”, reforçou o diretor
do Departamento Municipal de Serviços Públicos,

José Marcos de Souza,
que explicou também que,
em caso de chuva, a ação
poderá ser cancelada.

dim Holanda, Morada das
Flores e Centro
Quarta-feira, 9 de
março: Imigrantes, Vila
Nova e Residencial MoinConfira o cronograma ho
da Operação Cata-BagulQuinta-feira, 10 de
ho:
março: Residencial MoinSegunda-feira, 7 de ho, Residencial Van den
março: Jardim Flamboy- Broek e Pinhalzinho
ant, Parque dos Ipês, Groot
Sexta-Feira, 11 de
e Jardim das Tulipas
março: Camanducaia e
Terça-feira, 8 de março: Residencial Vila das TuliJardim das Tulipas, Jar- pas

Drº Água estrela nova campanha do
Saean sobre uso consciente da água
De Artur Nogueira

em geral, incluindo os
pequenos”, destacou.
Pensando
em
E acrescentou, “uma
preservar um dos re- maneira lúdica que
cursos mais impor- encontramos para attantes do planeta, o rair também o público
Serviço de Água e Es- infantil, já que a congoto de Artur Noguei- sciência vem do berço
ra (Saean) lançou mais e as crianças são nossa
uma campanha de uso esperança”.
consciente da água,
Com um jaleco branintitulada “Vamos To- co, olhar marcante e
dos Economizar”. De- uma lupa infalível, o
sta vez, a ação contará Drº Água estará precom a participação de sente em todas as
uma gota animada e peças publicitárias da
super consciente, o campanha.
Drº Água.
A
superintendenC O N S C I E N te do Saean Gabriela TIZAÇÃO
Montoya explica que
Gabriela reforça que
a participação do per- um dos objetivos da
sonagem - idealizado ação é despertar nos
pela autarquia - pro- moradores a ideia de
mete engajar adultos que a preservação da
e crianças em ações água é responsabilide conscientização. “O dade de todos. “Querdoutor Água é um per- emos estimular a visão
sonagem alegre, que de coletivo e de reestá sempre de olho sponsabilidade com a
nos desperdícios. Ele água. É fundamental
fiscaliza e também dá que as pessoas tenham
dicas de como econo- consciência de que não
mizar. São ensinamen- há mais espaço para o
tos para a população desperdício. Precisa-

mos mudar nossa cultura”, destacou.
Ela acrescenta que
as ações - veiculadas
no site “http://www.
saean.sp.gov.br/” e redes sociais (https://
www.facebook.com/
saeanarturnogueira) pretendem comunicar
e engajar a população
a adotar hábitos mais
conscientes. É por isso
que o Drº Água dá dicas de como aproveitar
de maneira consciente
a água levada às torneiras das casas. Confira:
-Evite banhos demorados ou vários
banhos ao dia. Desligue o chuveiro quando
for se ensaboar;
-Use cobertura nas
piscinas, evitando o
acúmulo de sujeira e
diminuindo a troca de
água;
-Ao
escovar
os
dentes, feche a torneira
e somente abra quando
for enxaguar a boca;
-Cheque vazamentos
e não deixe as torneiras pingando;

-Dê descarga no
vaso sanitário quando
necessário e mantenha
a válvula bem regulada;
-Ao lavar roupas no
tanque, deixe de molho
antes e utilize a mesma
água do molho para esfregar as peças;
-Reaproveite a água
para lavar a área de
serviço, o pátio ou a
calçada;
-Se usar lavadora de
roupas, acumule peças
suficientes para utilizar
a capacidade máxima
da máquina. Procure
também reaproveitar a
água para lavar a área
de serviço, o pátio ou a
calçada;
-Ao lavar as louças,
deixe os utensílios de
molho para que a sujeira saia mais facilmente. Evite enxaguar
usando a torneira. Use
uma vasilha grande
com água suficiente
para enxaguar toda a
louça. Essa água também pode ser reaproveitada;

-Quando lavar o carro, evite usar mangueira. Prefira o balde;
-Não use a água da
mangueira como vassoura para limpar a
calçada, o pátio ou o
quintal. Prefira o balde
e a vassoura;
-Regue as plantas com um regador e

não com a mangueira. Reaproveite a água
cheia de nutrientes do
aquário para as plantas;
-Mantenha o encanamento de sua casa
sempre em ordem.
Verifique vazamentos
e nunca deixe torneiras
pingando.

Câmara aprova reajuste salarial de 12%
para os servidores públicos do município
De Santo Antônio de
Posse

2022, em 12% sobre o
respectivo salário-base
vigente em dezembro de
A Câmara Munici- 2021.
pal aprovou, na Sessão
Também foi aprovada quarta-feira (23), o do o Projeto de Lei
Projeto de Lei Comple- Complementar
nº
mentar nº 004/2022, 003/2022, de iniciativa
de iniciativa do Poder do Poder Executivo, que
Executivo, que reajus- promove a consolidação
ta os vencimentos dos do Quadro de Cargos de
servidores públicos mu- Provimento Efetivo dos
nicipais ativos, inativos Servidores da Prefeitura
e pensionistas de Santo do Município de Santo
Antônio de Posse, a par- Antônio de Posse.
tir de 1º de janeiro de
Os vereadores tam-

bém deram o sinal
verde ao Executivo para
a criação do Programa
Municipal Universidade
para Todos (ProUni Municipal) de Santo Antônio de Posse (Projeto de
Lei Complementar nº
002/2022), o qual será
executado por intermédio da Secretaria Municipal de Educação com a
finalidade de conceder
bolsas de estudos integrais para estudantes de
cursos tecnólogos, com

duração máxima de 02
anos.
Os projetos de leis
004 e 005, ambos do Executivo, também foram
aprovados, porém com
emendas
apresentadas pelos vereadores.
O Projeto de Lei nº
004/2022 autoriza o
Poder Executivo a abrir
crédito adicional no valor de R$ 17.750.000,00
(dezessete
milhões,
setecentos e cinquenta mil reais), que serão

destinados à suplementação de dotação orçamentária, e alterar o
Artigo 7º da Lei Municipal Nº 3.424, de 16 de
dezembro de 2021, da
Lei Orçamentária Anual
do exercício de 2022.
Já o Projeto de Lei
nº 005/2022 cria o
Programa de Regularização da Água de Santo
Antônio de Posse - PRA
2022, o qual irá oferecer condições especiais
por tempo determina-

do para pagamento à
vista ou parcelado de
créditos não tributários, tarifa de água e esgoto e preços públicos
inscritos em dívida ativa do município até 31
de dezembro de 2021,
ajuizados ou não, inclusive aqueles objetos de
acordo de parcelamento
em andamento na data
da publicação da Lei.
Comunicação
Câmara Municipal

da
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SOLIDARIEDADE:

Abertas as inscrições para nova turma do Curso
de Gestantes
Realizado por um grupo de voluntárias com apoio do Fundo Social de Solidariedade, a atividade é gratuita e aberta a todas as futuras mamães da cidade
Estão abertas as inscrições para o tradicional Curso de Gestantes,
desenvolvido há mais de
quatro décadas em Holambra. Realizado por um
grupo de voluntárias com
apoio do Fundo Social de
Solidariedade, a atividade
é gratuita e aberta a todas
as futuras mamães da cidade.
As matrículas devem
ser feitas na sede do De-

partamento Municipal de
Promoção Social, que fica
na Praça dos Pioneiros,
s/nº, no Centro. O horário de atendimento é das
8h30 às 11h30 e das 13h às
16h. É necessário apresentar o Cartão Cidadão.
As aulas serão realizadas entre os dias 9 e 30 de
maio, sempre às segundas-feiras, das 13h30 às
16h, na Associação Príncipe Bernardo (APB). O

curso envolve temas como
a evolução da gravidez,
confecção de enxoval, tipos de partos e cuidados
com o bebê.
“Trata-se de um belo
trabalho em benefício da
comunidade e uma importante ajuda para as
mulheres que estão se preparando para a chegada
de seus bebês”, disse a primeira-dama e presidente
do Fundo Social, Yvonne

Schouten Capato. “Tenho
muito carinho pelo curso,
pois tive a oportunidade
de participar durante a
gravidez de meu primeiro
filho, o Danilo”.
A cada edição, a Prefeitura participa com a
entrega de kits contendo
itens como banheira, fraldas, roupas, pomada de
assaduras e sabonetes que
são doados às participantes.

Alesp analisa projeto que torna Lei o Programa
Dignidade Íntima
Da Redação
A Assembleia Legislativa (Alesp) inicia, a
partir da próxima semana, a análise do Projeto de Lei que institui o
Dignidade Íntima como
programa permanente
da Secretaria de Estado
da Educação. A iniciativa, que recebeu apoio
do deputado Edmir
Chedid (União Brasil),
garante a distribuição
gratuita de itens de higiene menstrual em todas as unidades da rede
pública estadual.
“A intenção é justa-

mente contribuir para
a redução do impacto
da pobreza menstrual
na educação, sobretudo
na evasão escolar. No
ano passado, foram investidos mais de R$ 30
milhões neste programa. O Dignidade Íntima
foi criado em Decreto
publicado em junho de
2021 pelo governo do
Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria
da Educação”, disse o
parlamentar.
Segundo Edmir Chedid, os produtos são
disponibilizados em todas as unidades da rede

pública estadual para
alunas que precisarem, com destaque para
aquelas em situação de
vulnerabilidade social.
“O Programa Dignidade
Íntima também promove a formação dos profissionais que atuam na
escola e das estudantes
para garantir o acesso
ao benefício”, comentou.
O Programa Dignidade Íntima mobilizou
diversas comunidades
escolares, no interior e
na capital, engajando e
orientando tanto a equipe de profissionais das

escolas quanto os próprios estudantes. “Além
de serem beneficiadas
com os materiais disponibilizados, as estudantes colaboram com a divulgação do programa e
a abordagem do assunto
na comunidade”, disse.
ONU
A Organização das
Nações Unidas (ONU)
estima que uma entre
10 meninas no mundo
sofre com o impacto da
pobreza menstrual durante o período escolar. No Brasil, estima-se
que esse número seja

de uma em quatro. “Em
2014, a ONU reconheceu o direito à higiene
menstrual como ques-

tão de direito humano
e à saúde pública”, finalizou o deputado Edmir
Chedid.

Deputado Edmir Chedid reitera importância do
Programa Casa da Mulher
Da Redação
O deputado Edmir
Chedid (União Brasil)
reiterou nesta quartafeira (02) a importância do Programa Casa
da Mulher, instituído
há um ano em nível estadual. A iniciativa, que
recebeu seu apoio na
Assembleia Legislativa
(Alesp), é voltada ao desenvolvimento de políticas públicas destinadas

às mulheres paulistas. O
investimento reservado
ao Programa é superior
a R$ 14,5 milhões.
“Esta iniciativa irá
disponibilizar, em parceria com os municípios,
unidades regionais ao
desenvolvimento de políticas públicas. Ao todo,
nesta primeira fase do
programa, serão 20 unidades nas 16 regiões administrativas do Estado
de São Paulo. Estão pre-

vistas outras 20 unidades numa segunda fase,
que poderá resultar em
muitos benefícios à comunidade”, comentou o
parlamentar.
Segundo o deputado Edmir Chedid, entre
as principais iniciativas
do Programa Casa da
Mulher definidas pelo
governo estão a diminuição da desigualdade
socioeconômica e a garantia de acesso aos ser-

viços de acolhimento e
atendimento na área pública estadual; a atenção
à integridade física, psicológica e sociocultural
da mulher; e o respeito
à diversidade e proteção
às minorias.
O programa está vinculado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional, em
parceria com as secretarias de Desenvolvimento
Econômico, Desenvol-

vimento Social, Direitos
da Pessoa com Deficiência, Justiça e Cidadania, Saúde e Segurança
Pública. “A gestão é integrada entre Estado,
municípios e sociedade,
com a descentralização
dos serviços em nível regional”, disse.

idade. A Casa da Mulher
atende as recomendações da Lei 11.340 – Lei
Maria da Penha –, do
Pacto Nacional pelo enfrentamento da violência contra as mulheres
e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a
violência. A Secretaria
Público-alvo
da Justiça e Cidadania
O público-alvo do contribuirá com a coorprograma são mulhe- denação de projetos e
res acima de 14 anos de parcerias.

Educação implanta oficialmente o programa “Escolas
Criativas” em duas unidades municipais
De Jaguariúna

masco”.
Esse Encontro OfiA Secretaria de Ed- cina para professores
ucação de Jaguariúna de escolas públicas é o
realiza hoje, 03, o 1º En- primeiro a ser realizado
contro e Oficina “Mão no Município e região, o
na Massa” de Apren- que torna a Educação de
dizagem Criativa para Jaguariúna, mais uma
professores. Neste mo- vez, integrante de promento, participarão os cessos que destaquem
professores do Ensino pela sua qualidade e inFundamental I das Es- ovação.
colas Municipais “Prof.
A ideia é realizar
Irineu Espedito Ferrari” ações que impulsionem
e “Prof. Mário Berga- a aprendizagem esco-

lar por meio do brincar,
pensar, partilhar e construir, aliado às diversas
tecnologias.
Para isso, os educadores serão inspirados
e lideranças da secretaria oferecerão oportunidades de Aprendizagem
Criativa aos estudantes.
O programa visa alcançar sete unidades
escolares municipais de
Jaguariúna até 2024, podendo ser ampliado para

100% da rede, no qual,
todos os professores da
rede municipal de ensino participarão de um
projeto de formação
com base no conceito de
Escolas Criativas.

da Fundação Lemann
e da Fundação LEGO,
para incentivar a adoção
sustentável de práticas
mais criativas, mão na
massa e relevantes para
os alunos em escolas
públicas do Brasil.
ESCOLAS CRIATIVisa fomentar a imVAS
plementação de soluções
O Programa Escolas inovadoras que ajudem a
Criativas é uma iniciati- tornar a educação públiva da Rede Brasileira de ca brasileira mais criatiAprendizagem Criativa, va, prazerosa, relevante,
que conta com o apoio colaborativa e inclusiva

para crianças na faixa
etária de 6 a 12 anos.
Terá duração de 4
anos, ou seja, teve início no 2º semestre de
2021 com formações online para gestores e dois
professores das escolas
Irineu Expedito Ferrari e Professor Mario
Bergamasco tendo sua
ampliação e efetivação
neste ano de 2022.

Saúde de Artur Nogueira comemora Dia da Mulher
com café da manhã e serviços gratuitos
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
secretaria de Saúde, convida todas as mulheres a
participarem, na próxima terça-feira (08), de

um evento especial em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
A ação será na Lagoa dos
Pássaros, a partir das 8h,
e oferecerá diversos serviços gratuitos para a população feminina.

A homenagem será
iniciada com um delicioso café da manhã e, na sequência, serão oferecidos
testes de glicemia capilar,
testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite C e B, aferição de pressão e alonga-

mentos/caminhada.
De acordo com a secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, o foco
é promover a saúde feminina e a conscientização sobre o autocuidado.
“Comemorar este dia tão

importante por meio da
saúde é uma forma de
estimular o cuidado e a
prevenção.
Queremos
oportunizar estes momentos de integração, informação e diversão para
as mulheres”, disse.

A pasta destaca que
o convite é estendido à
todas nogueirenses e os
serviços serão oferecidos
de forma gratuita. O uso
de máscara, bem como
álcool em gel, será obrigatório.
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ESPORTES:

Complexo Aquático Municipal será reaberto no
domingo e exame médico pode ser feito a partir
deste sábado

O espaço, localizado no bairro Parque dos Ipês, funcionará para o lazer aos finais de semana sempre das 9h às 17h
De Holambra

médico que deverá ser
feito nos dias 5, 12, 19
Fechado desde março e 26 de março no Dede 2020 em função da partamento municipal
pandemia, o Complexo de Esportes, que fica no
Aquático Municipal de Estádio Municipal Zeno
Holambra será reaber- Capato. O atendimento no próximo domin- to será das 12h às 18h
go, dia 6 de março. O por ordem de chegada.
espaço, localizado no É necessário apresentar
bairro Parque dos Ipês, o Cartão Cidadão, comfuncionará para o laz- provante de vacinação
er aos finais de semana contra a Covid-19 e foto
sempre das 9h às 17h.
3x4.
Para o uso das pi“O exame médico é
scinas será necessária uma segurança a mais
a realização de exame para os frequentado-

res”, explicou o diretor
municipal de Esportes,
André Luís Buzzerio.
“Ele é obrigatório e é
importante que o morador vá de roupa de banho”.
Aulas de natação e
hidroginástica
Com a reabertura do
Complexo serão retomadas, a partir do dia 8 de
março, as aulas de natação e hidroginástica.
Elas ocorrerão às terças
e
sextas-feiras
nos

períodos da manhã e da
tarde. Podem participar, no caso da natação,
moradores a partir de
7 anos. A hidroginástica é para os adultos. As
inscrições devem ser
feitas na sede do Departamento. É necessário
apresentar documento
oficial com foto, exame
médico, Cartão Cidadão
e foto 3x4. O horário de
atendimento é das 8h às
12h e das 13h às 17h. O
telefone é o (19) 38024711.

Prefeitura abre inscrições para aulas
gratuitas de Capoeira
De Holambra

da inscrição”.
Além da Capoeira, a
A Prefeitura de Hol- Prefeitura oferece auambra está com in- las de Alongamento,
scrições abertas para Caminhada, Futebol e
aulas gratuitas de ca- Jiu-Jitsu.
poeira. Elas serão reAs aulas de Alonalizadas às segundas e gamento e Caminhaquartas-feiras das 8h30 da são realizadas de
às 9h30 na Praça dos segunda a quinta-feiImigrantes, ao lado da ra, das 8h às 9h30, no
quadra de grama sin- Complexo
Esportivo
tética. Os interessados Municipal. Podem pardevem procurar o De- ticipar moradores a
partamento Municipal partir de 40 anos. As de
de Esportes, que fica no Jiu-Jitsu, por sua vez,
Estádio Municipal Zeno acontecem no Ginásio
Capato. É necessário Municipal às terças e
apresentar Cartão Ci- quintas, entre 18h30 e
dadão e comprovante 19h30, e aos sábados,
de vacinação contra a das 15h30 às 17h. MoraCovid-19. O horário de dores a partir de 7 anos
atendimento é das 8h de idade, de ambos os
às 12h e das 13h às 17h. sexos, podem se inscre“Podem
participar ver.
das aulas moradores
Quem tiver interesa partir de 6 anos de se em participar da Esidade, homens e mul- colinha de Futebol tem
heres”, explicou o dire- como opções as aulas
tor da pasta, André Luís realizadas de segunda
Buzzerio. “Menores de a sexta feira, das 8h às
18 anos devem estar 10h, e no período da
acompanhados do pai tarde, das 13h às 15h.
ou responsável na hora Elas ocorrem também

no Complexo Esportivo,
nos arredores da Rua da
Amizade (Rua Coberta).
Mais
informações
podem ser obtidas na
sede de departamento
e por meio do telefone
(19) 3802-4711.
Capoeira
Segunda e quarta-feira, das 8h30 às 9h30
Local: Praça dos Imigrantes
Alongamento
Segunda a quinta-feira, das 8h às 9h30
Local: Complexo Esportivo Municipal
Caminhada
Segunda a quinta-feira, das 8h às 9h30
Local: Complexo Esportivo Municipal
Escolinha de Futebol
Segunda a quinta-feira, das 8h às 10h
das 18h30 às 19h30
Local: Ginásio MuSegunda a quinta-fei- portivo Municipal
Jiu-Jitsu
Sábados, das 15h30 nicipal
ra, das 13h às 15h
Terça e quinta-feira, às 17h
Local: Complexo Es-

Holambra abre inscrições para campeonatos
de Futebol Amador
A Prefeitura de Holambra deu início às
inscrições para que
holambrenses participem de dois campeonatos de futebol amador
promovidos pelo município: o Veteranos e
o Sênior. As equipes
interessadas devem ir

até o Departamento
Municipal de Esportes,
que fica no Estádio Municipal Zeno Capato, de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h
às 17h.
De acordo com o diretor da pasta, André
Luís Buzzerio, as in-

scrições podem ser feitas até o dia 9 de março.
Ele explica que é preciso que os times tenham
entre 11 e 25 jogadores.
No caso do Veteranos,
os participantes devem
ter idade igual ou superior a 35 anos. Já para
o Sênior, acima de 45.

As partidas serão realizadas a partir de 18 de
março – sempre às sextas, sábados e domingos.
Mais
informações
podem ser obtidas na
sede do departamento
ou por meio do telefone
(19) 3802-4711.

Geração de Ouro/MC Tintas lidera Sessentão
de Futebol
De Mogi Guaçu

C.A. Itaqui, desta vez, a
equipe empatou em 0 a
Após a segunda ro- 0 com o Ypê Pinheiro. A
dada do 3º Campeonato partida aconteceu no doMaster de Futebol Ses- mingo, 27 de fevereiro,
sentão de Mogi Guaçu, no centro esportivo
o time do Geração de Antônio Campano, no
Ouro/MC Tintas lidera Jardim Bela Vista.
a ponta da tabela com
Antes, na preliminar,
quatro pontos conquis- o Vila Dias FC venceu
tados até o momento. por 1 a 0 o Comercial
Depois da vitória no jogo Paulista. Fechando a rode abertura da com- dada, houve empate em
petição por 4 a 1 sobre o 1 a 1 envolvendo os times

de Martinho Prado e
S.E. Jardinense, disputa
que aconteceu no centro esportivo Amaury
Caveanha, no Distrito de
Martinho Prado Júnior.
A terceira rodada do
torneiro será no domingo, 6 de março, com a
realização de mais três
jogos. No centro esportivo Antônio Campano,
no Jardim Bela Vista,
duas partidas serão re-

alizadas: Vila Dias FC e
Martinho Prado, às 8h,
e às 10h, S.E. Jardinense
e C.A. Itaqui. O terceiro
jogo entre o Comercial/
Paulista F.C e o Geração de Ouro/MC Tintas
acontecerá às 9h, no
centro esportivo Carlos
Nelson Bueno, o Furno,
no Parque Cidade Nova.
O time do Ypê Pinheiro
folga nesta rodada da
competição.
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Curso prepara líderes para o mercado de trabalho:
inscrições terminam na próxima semana

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE) está com inscrições abertas para o curso Liderança, nos dias 15 e 16 de março, das 18h30 às 21h30
Quer liderar seus colaboradores para que
tenham mais organização, motivação e produtividade? A Associação
Comercial e Empresarial
de Holambra (ACE) está
com inscrições abertas
para o curso Liderança,
nos dias 15 e 16 de março,
das 18h30 às 21h30,
presencial no auditório
da Associação Comercial.
As inscrições terminam em 11 de março ou
enquanto houver disponibilidade de vaga. De
acordo com a entidade,
as aulas são voltadas
para todos os interessados, associados ou não,
especialmente de áreas
como recursos humanos,
vendas, gerência, líderes de equipes e supervisores, além de demais
interessados no tema. As
empresas associadas têm

desconto no investimento, pagando através do
boleto da mensalidade.

• Liderando a si mesmo;
• Liderando sua equipe;
QUAL O PAPEL DO
• Competências essenLÍDER?
ciais para desenvolver
As aulas serão apli- uma equipe que traz recadas pela psicóloga or- sultados;
ganizacional e coach em
• Cases de sucesso em
liderança e carreiras, liderança;
Maria Cristina Pocai,
• Exercícios práticos
que já foi recorde de pú- para desenvolver sua lidblico na ACE. Em par- erança.
ceria com a Associação
Comercial, ela já treinQuem é a facilitadora
ou centenas de pessoas
Maria Cristina Sitta
de Holambra em cursos Pocai é psicóloga orgapresenciais. “O propósi- nizacional e coach de
to deste curso é levar os líderes e carreiras. Já
participantes a assimi- conhecida de muitas emlar, por meio de conhec- presas de Holambra e
imento teórico e prático, da região, tem MBA em
qual o papel de um líder Gestão Empresarial pela
e como suas atitudes in- Fundação Getúlio Varfluenciam no negócio”, gas - FGV, além de ser
fala Maria Cristina Pocai. pós-graduada em QualConheça os tópicos do idade pela Unicamp. Ao
curso:
longo de sua carreira,

acumula vasta experiência na gerência de qualidade, produção e gestão
de pessoas em empresas
nacionais e multinacionais.
SERVIÇOS
• Curso Liderança
• Dias 15 e 16/03, das
18h30 às 21h30
• Local: auditório da
Associação
Comercial
– Avenida das Tulipas,
103, Centro de Holambra
• Inscrições até 11 de
março ou enquanto houver disponibilidade de
vaga
• Investimento: R$
120,00 para associados
| R$ 160,00 para não associados
• Informações e reserva de vagas: pelo
WhatsApp 9 9994-2711
ou pelo e-mail ace@aceholambra.com.br

Começa a venda de ingressos para o “Estufas
Abertas” em Holambra
De Holambra

bra (Faagroh), do Grupo
Unieduk – a primeira
O evento será real- voltada à floricultura no
izado nos dias 2 e 3 de Brasil.
abril de 2022 e permite
No passeio, os visique turistas e alunos de tantes também poderão
agronomia
conheçam conversar com os proa produção de flores e dutores e ouvir as curioplantas ornamentais em sas histórias dos descenseis fazendas da típica ci- dentes dos imigrantes
dade holandesa, além das holandeses que transinstalações e projetos da formaram esta antiga
FAAGROH - Faculdade colônia holandesa, hoje
De Agronegócios de Hol- uma cidade com apenas
ambra do Grupo Unied- 15 mil habitantes, na Capuk. Holambra está local- ital Nacional das Flores.
izada a 134 km da capital Holambra, localizada a
paulista. As vendas serão 134 km da capital paurealizadas apenas de for- lista, é referência na proma antecipada e online, dução e comercialização
no site www.ingressora- de flores e plantas ornapido.com.br.
mentais. Esse passeio é
Já estão disponíveis inspirado no “Kom in de
para a compra pela in- kas!” (“Entre na estufa!”),
ternet os ingressos para o que acontece em diversas
evento “Estufas Abertas”, regiões da Holanda desde
que será realizado apenas a década de 1970.
nos dias 2 e 3 de abril, das
Os ingressos custam
9h às 17h, em Holambra, R$ 100,00 (inteira) e R$
interior de São Paulo. O 50,00 (meia entrada) e
evento é uma oportuni- estarão disponíveis até o
dade para que turistas e dia 1º de abril. Crianças
estudantes de agronomia de até 5 anos de idade tem
conheçam “os bastidores” free-pass
(gratuidade)
das modernas estufas de e, de 6 a 12 anos, pagam
flores e plantas ornamen- meia entrada. As vendas
tais e todo o processo de são apenas antecipadas
cultivo – do plantio à col- no site www.ingressoraheita – de seis modernas pido.com.br. Serão disfazendas. Está incluída ponibilizados 900 ingresno passeio a visita às in- sos por dia de evento. Os
stalações da Faculdade de ingressos valem apenas
Agronegócios de Holam- para os traslados e são

válidos somente para a
data da compra, não havendo devolução em caso
de desistência. Informações pelo e-mail estufasabertasholambra@
gmail.com. O embarque
é feito no estacionamento
do Parque da Expoflora,
na Rodovia SP 107, em
frente ao Moinho Povos
Unidos. Os ingressos adquiridos em 2020 e não
utilizados devido ao adiamento do evento provocado pela pandemia
poderão ser utilizados
nesta edição. Basta apresentá-los no local do embarque.
   
Sobre o passeio
As fazendas de Holambra são muito modernas
e usam tecnologia para a
produção de flores e plantas. As escolhidas para
esta edição do “Estufas
Abertas” cultivam plantas
ornamentais (Brumado e
Giardino de Cozi), kalanchoes e calandivas (Joost
van Oene), crisântemos
(Rancho Raízes), azaléas
(Sleutjes) e antúrios
(Symphony). Os visitantes poderão passear
entre os canteiros para
observar, fotografar ou
filmar bem de pertinho as
flores e plantas em todas
as fases de suas vidas, admirando as suas cores e

formas e sentindo as suas
texturas.
De maneira didática,
os produtores explicarão
sobre o avanço tecnológico aplicado e as inovações
que essas famílias utilizam atualmente na agricultura, além da valorização do capital humano
(seus colaboradores) e
a forma sustentável da
produção para a preservação do meio ambiente
e manutenção dos recursos naturais. O público poderá conhecer,
também, um pouco da
história de alguns de seus
anfitriões, como os hábitos, costumes, curiosidades e a dificuldade de
adaptação dos imigrantes
holandeses à cultura brasileira. Tudo num clima
familiar e convidativo.
Serviço
Estufas Abertas - Holambra
Dias: 2 e 3 de abril, das
9h às 17h
Ingressos:
Apenas vendas antecipadas online no site www.
ingressorapido.com.br,
limitados a 900 visitantes
por dia. Os ingressos são
válidos apenas para a
data da compra, não sendo permitida a troca ou
a devolução. Não haverá
ressarcimento dos valores
de ingressos adquiridos e

não utilizados. Não serão
vendidos ingressos no local.
Valores
Ingressos
Pagamento
até
01/04/2022
Inteiro
R$ 100,00
Meio ingresso e Crianças de 6 a 12 anos
R$ 50,00
Crianças de até 5 anos
isentas
Meio ingresso:
*
Estudantes
*
Idosos
* Jovens com idades
de 15 a 29 anos, pertencentes a famílias de baixa
renda;

*
Pessoas com
deficiência e acompanhante (alertamos que, infelizmente, não há acessibilidade para cadeirantes
ou para pessoas com dificuldade de locomoção);
*
Diretores, coordenadores, pedagogos,
supervisores, titulares e
professores.
Incluso no ingresso
*
Visitação às
6
empresas
produtoras participantes e
à FAAGROH - Faculdade
de Agronegócios da Holambra do Grupo Unieduk
*
Estacionamento
no Parque da Expoflora e
transporte para os locais
de visita (hop off hop on);

Em assembleias, Sicredi União PR/SP elege
coordenadores de núcleos
Da Redação

casos da Covid-19 nas no
Brasil e com a finalidade
Durante as assemble- de preservar a saúde dos
ias de núcleos, a Sicredi associados. No caso de
União PR/SP realizou Conchal e São Sebastião
nesta semana, nos dias da Grama havia a neces22 e 23 de fevereiro, sidade de se eleger os coas eleições de coorde- ordenadores de núcleos
nadores de núcleo nas dessas duas cidades.
cidades de Conchal e São
Comandada por WelSebastião da Grama, nas lington Ferreira, presiregionais centro e centro dente da instituição fileste paulista, respectiva- nanceira cooperativa, as
mente.
assembleias de núcleos
Neste ano, a maio- acontecem em cada muria das assembleias tem nicípio para prestar conacontecido de forma tas, apresentando os resemipresencial,
com sultados do ano anterior,
acompanhamento online definir a destinação às
e nas agências. A decisão sobras do período, tratar
foi tomada consideran- da destinação do Fundo o elevado número de do de Assistência Técni-

ca, Educacional e Social
(Fates), ratificação de
bens e imóveis não circulantes, além de outros
assuntos de caráter não
deliberativo.
Em Conchal, em assembleia realizada na
Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Conchal (Acico), os cooperados locais elegeram
Mauricio Manara como
membro efetivo, além de
Florivaldo Corte e Edneia
Mistura, como primeiro
e segundo suplentes.
Já em São Sebastião
da Grama, em reunião na
Chácara do IKE, o associado Vinícius Forti dos
Santos foi eleito como

coordenador e, como
suplentes, os cooperados Mateus Leopoldino
França da Silva e Carlos
Bento da Silva.
O
processo
de
prestação de contas
será finalizado em abril,
quando será realizada
a Assembleia Geral Ordinária com a participação e ratificação das
decisões pelos 161 coordenadores de núcleo, que
são eleitos pelos associados e os representam.
ASSOCIADOS TÊM
MUITO A COMEMORAR
Pela primeira vez a cooperativa superou a mar-

ca de R$ 100 milhões em
resultado operacional: os
recursos serão utilizados
para expansão, reserva legal e Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates),
além da distribuição do
resultado aos associados.
Só o pagamento de juros ao capital social, que
todos têm direito, soma
R$ 11,8 milhões. Outros
R$ 9,8 milhões serão
divididos proporcionalmente à movimentação
financeira (aplicações,
depósitos à vista e operações de crédito). Isso
significa que a cooperativa dividirá mais de R$
21,6 milhões entre os as-

sociados, que são donos
do negócio e participam
das decisões, inclusive
por meio dessas assembleias.
Presente em 109 municípios (75 no Paraná
e 34 em São Paulo) e
somando 111 agências,
a Sicredi União PR/SP
encerrou o ano passado
com 1,5 mil colaboradores e mais de 415 mil
associados, poupadores
e cotitulares (relacionamentos totais). As operações de crédito superaram R$ 4,44 bilhões,
alta de 41% em relação
ao ano anterior, e o patrimônio líquido chegou a
R$ 678 milhões.

