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Holambra registra 5 novos casos de Covid-19 ao
longo da semana e confirma 19ª morte
Balanço do Departamento Municipal de
Saúde de Holambra divulgado nesta quintafeira, dia 24 de março,
revela a confirmação de
5 casos de Covid-19 ao
longo dos últimos 7 dias

e uma nova morte. A cidade contabiliza, desde
março de 2020, 4.113
registros e 19 óbitos. O
bairro Imigrantes soma
1.059 confirmações, seguido do Groot com 366
e do Fundão com 360.

Imigrante holandesa
mais antiga de
Holambra faz
aniversário

Henrica Helena Walravens é a imigrante holandesa mais velha da cidade
de Holambra. No dia 31 de
março, ela completará 96
anos de muitas memórias
que unem os dois países,
Brasil e Holanda. Sua vida
e história são um memorial

pulsante que abrilhanta
a cidade das flores, no
interior do Estado de São
Paulo. Como forma de
homenagem, o Jornal de
Holambra e sua família,
orgulhosamente, contam
sua história e desejam um
feliz aniversário.
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A 19ª vítima da doença é um homem de
74 anos que não possuía
comorbidades preexistentes e morreu em 11
de fevereiro. Morador
do bairro Imigrantes,
ele estava internado na

Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis.
“O número de casos está
caindo bastante, mas
é importante lembrar
que os cuidados como
a lavagem das mãos e o
distanciamento preci-

Inaugurou nesta quinta
o Figueira Bar em
Holambra seu novo
espaço gastronômico

Na noite desta quinta-feira (24), em Holambra-Sp, foi inaugurado um novo espaço,
onde a população holambrense poderá estar saciando o paladar,
trata-se do Figueira Bar.

sam ser mantidos para
que não haja um retrocesso”, disse o diretor
municipal de Saúde,
Valmir Marcelo Iglecias.
“A vacinação, com todas
as doses disponíveis,
também é fundamental

para evitar complicações da doença”.
A orientação para
quem apresentar sintomas gripais leves é ir até
a unidade de saúde mais
próxima de casa.

Domingo
tem
vacinação
contra a
gripe e a
Covid-19 em
Holambra

Holambra
retoma
mutirão
oftalmológico
com alunos da
rede pública
municipal de
ensino

A Prefeitura de
Holambra irá realizar
neste domingo, dia 27
de março, uma mobilização para vacinação
de moradores contra
o vírus Influenza, causador da gripe, e contra
a Covid-19. A ação irá
ocorrer entre 8h e 13h
Numa conversa rápida nos PSFs Imigrantes e
com os sócios do novo Santa Margarida, com
Point de encontro da atendimento por ordem
cidade, Valmir e João de chegada. Serão disPaulo, falaram sobre as tribuídas 1ª e 2ª doses
expectativas e o que as do imunizante contra a
pessoas podem esperar Covid-19 para pessoas a
do local.
partir de 5 anos.
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Holambra celebra Semana
Holambra prorroga vencimento de
cota única de tributos municipais até Santa com programação
para toda a família
31 de março
Pág 3.

A Prefeitura de Holambra preparou uma programação especial para
celebrar a Semana Santa, que contará com exposição sacra, pescaria
e uma divertida gincana
de caça aos ovos para a
meninada.

A abertura oficial do
evento acontece na sexta-feira, dia 8 de abril,
com a inauguração da Vila
de Páscoa, dedicada às
crianças, na Praça dos Pioneiros, e com a tradicional
Exposição da Via Sacra na
Praça dos Coqueiros.
Pág 4.
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O prefeito de Holambra,
Fernando Capato, a primeira-dama, Yvonne Capato,
e o vice-prefeito Miguel
Esperança estiveram nesta
segunda-feira, dia 21 de
março, na Escola Recanto
das Palmeiras, zona rural
da cidade, para acompanhar a retomada do projeto Primeiros Olhares. A
iniciativa, lançada no ano
passado e promovida pelo
Fundo Social de Solidariedade em parceria com os
departamentos de Saúde,
Educação e Promoção Social
Pág 7.

Campeonatos
de Futebol
Amador de
Holambra
começam
nesta sextafeira
Os Campeonatos de
Futebol Amador de Holambra prometem agitar o Estádio Municipal
Zeno Capato, em Holambra, a partir desta sexta-feira, dia 25 de março.
Seis equipes disputam
o Veteranos, que reúne
jogadores a partir de 35
anos, e quatro times se
enfrentam pelo Sênior,
para participantes com
mais de 45. A primeira
partida está marcada às
19h30.
Pág 4.

Holambra realiza Operação CataBagulho a partir da próxima segundafeira, dia 28
Pág 7.
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Artigos
As dimensões da água
Dia 22 de março é o
Dia Mundial da Água.
Tal sua importância,
que a ONU dedicou
inteiramente dois
dos seus 17 Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável: o ODS-6,
dedicado ao fornecimento de água potável
e ao saneamento, e o
ODS-14, tratando da
vida na água dos mares
e oceanos. Mais do que
isso, outros ODS incluem metas diretas e
indiretamente ligadas
à água: da produção de
alimentos, ação sobre
as mudanças climáticas até a proteção de
ambientes aquáticos.
Pode-se concluir
que a água está conectada a todos os 17 ODS:
ela é um recurso, um
mediador e um meio.
Sua presença, para
além de quando abrimos a torneira, está
na energia usada para
escrever este texto e no
alimento que comemos.
Uma forma de entender o complexo
papel do líquido está
no conceito “nexo
água-energia-alimento”. Cunhado pela
Organização para a
Alimentação e Agricultura (FAO) em 2014,
o conceito sublinha
seu papel no bem-estar humano, na redução de pobreza e
no desenvolvimento
sustentável. Água é
usada para produzir
energia. Água é usada
para produzir alimento. Energia é usada

para coletar, transportar e tratar água, demandada nas cidades
por pessoas e indústrias. O nexo aponta com
clareza para as demandas setoriais pela água.
Para assegurar que
a água continue disponível em qualidade
e quantidade, fluindo
de rios e poços, seu
uso deve ser feito racionalmente, de forma
sustentável.
Em termos globais,
a água não se consome
em definitivo, ela é
ingerida e transpirada, ela escoa, infiltra,
evapora, precipita,
permeia e viaja pelo
planeta. É aí que o
papel da agropecuária
se destaca. Ela ocupa
porções consideráveis
da superfície dos continentes e também é
a atividade que usa a
maior parte da água
doce extraída de rios
e de poços. Porém, no
Brasil, a maior parte da
atividade agropecuária
é dependente da água
das chuvas, e grande
parte da água retorna ao meio ambiente
localmente, por infiltração, evaporação ou
transpiração. E na agricultura irrigada, ainda que as magnitudes
sejam outras, ocorre o
mesmo. Apenas uma
fração da água total
que passa no sistema
produtivo é exportada
como alimento.
Permanece uma
questão e um desafio.
A questão é entender
quanto, quando, como

e onde essa água retorna ao meio. O desafio
é melhorar continuamente os sistemas de
produção para serem mais eficientes no
consumo de água e
que seus efluentes sejam livre de contaminantes.
A indagação é, de
forma nada abstrata, enfrentada diariamente pelo produtor
rural – quanta água o
gado precisa, quando é
melhor plantar, como
evitar as enxurradas e
proteger o solo, onde
guardar a água em
excesso, quando a terra não pode absorver
mais? A provocação é,
também de forma nada
abstrata, motivação
diária para pesquisadores que trabalham
nas ciências agrárias,
florestais, ambientais
e outras afins. Quais
plantas são mais eficientes no uso da água,
ou toleram secas mais
extensas? Quanta água
pode ser retida no solo
se técnicas inovadoras de plantio forem
desenvolvidas? Onde
e quando irrigar cada
cultura, para incrementar o aproveitamento da água pela
cultura e minimizar o
consumo de energia?
Notem-se as
questões impostas pelas mudanças climáticas. Em primeiro lugar
é preciso reduzir as
emissões ou aumentar
o sequestro de gases
do efeito estufa dos
sistemas de produção

utilizados atualmente.
Segundo, é preciso
adaptar os sistemas de
produção de alimentos às alterações no
regime de chuvas, na
intensidade de eventos
de precipitação e estiagem e das temperaturas médias; essas
alterações já são observadas atualmente.
Respondida à
questão, enfrentado
o desafio, outra dimensão da água pede
consideração. É a dimensão espacial, sua
dispersão, movimentação, transporte e armazenamento entre
ecossistemas (agroecossistemas para floresta), entre paisagens
rurais (pecuária extensiva para pecuária
leiteira) e entre regiões
ge o gráficas (Norte
para o Centro-Oeste).
Dado que a agricultura ocupa porções
significativas do Brasil
(e em muitos outros
países), considerar
esta dimensão espacial
coloca novas questões
para a Ciência.
Compreender os
sistemas produtivos
como áreas inter-relacionadas com seu
e nt o rno , co m s eus
ecossistemas vizinhos. Estudar o papel
da propriedade rural
no contexto das bacias
hidrográficas e outras
áreas especiais, como
áreas úmidas e de recarga de aquífero. Elucidar como os padrões
de uso da terra afetam
as taxas de evaporação,

transpiração e precipitação em uma região,
para então afetar outra que pode estar a
milhares de quilômetros. Mas é aqui que se
tornam necessários
outros atores: gestores
públicos, legisladores,
agentes técnicos e a
sociedade organizada.
A pesquisa pode
nortear políticas
públicas e auxiliar
sua instrumentação,
mas ainda será preciso escrever leis, criar
ferramentas para sua
execução, criar planos
de governo, orientar e
fiscalizar as atividades
dos diversos setores da
sociedade.
“Todos moram
em uma bacia hidrográfica”. Este bordão
de educação ambiental, já bem repetido
em outros países, é
verdadeiro também
para nós, no Brasil.
Ele aponta para o fato
de que nossas ações
(e inações) influenciam a água, seja a consumindo diretamente,
como energia ou como
alimento. Esta água
atua em um espaço
geográfico, um sistema hidrológico. Não
difere no contexto da
propriedade rural, que
abriga ecossistemas de
produção agrícola e,
outros, naturais.
O objetivo primeiro da propriedade
rural é claro – produzir alimentos e outros
insumos úteis. Isto
pode, e deve, cada vez
mais considerar as di-

versas dimensões da
água. Seja água como
recurso de uso direto,
seja como um mediador, que transporta
e transfere energia e
nutrientes entre os
componentes do sistema solo-planta-atmosfera, seja como um
meio, que propicia a
criação de ambientes
aquáticos e áreas úmidas.
Esses espaços
naturais conservados
também podem ser
uma fonte de renda
direta ou indireta,
pois oferecem diversos
benefícios (materiais
e imateriais) para as
pessoas, mesmo as
que estão distantes do
meio rural. Isto é, só
temos a ganhar quando entendemos que a
água não é apenas um
recurso, um insumo
indispensável para a
geração de produtos,
mas também um elemento atuando em
várias dimensões, capaz de permear, conectar, criar e transformar
o planeta e seus habitantes.
* Pesquisador da
Embrapa Meio Ambiente. Atua em estudos
sobre serviços ecossistêmicos em paisagens rurais, com foco
na interação entre o
espaço rural e recursos
hídricos e ambientes
aquáticos, incluindo
análise de qualidade
de água e restauração
ecológica de ecossistemas.

Eficaz para a saúde humana, penicilina também
é essencial para a pecuária de corte e leite
P o r A n t ô n i o o primeiro antibiótico
Coutinho
que se tem registro na
história: a penicilina.
Durante experi- Esse avanço científico
mento realizado com foi testado com sucesbactérias no final da so em pacientes na
d é cada de 1920 , o década de 1940 e revomédico escocês Alex- lucionou o tratamento
ander Fleming desco- de diversas doenças
briu, acidentalmente, no mundo inteiro. O
DOMÉSTICA
Tenho um lar bem decorado,
cada coisa em seu lugar,
de valor sentimental,
primo por ele a zelar.
O dever me chama lá fora,
tenho compromisso urgente.
Me preocupo grandemente,
não posso ser negligente.
Delego poderes na fábrica
para alguém bem confiável.
O lar, meu sagrado refúgio,
só a mãos bem responsáveis.
Lá fica zelando por tudo,
bens duráveis que conquistei,
alguém de mãos calejadas,
a doméstica que contratei.
A toalha de banho dobrada,
o jantar que encomendei.
Durmo meu sono tranquilo
graças à doméstica em quem confiei.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro O
remédio do silêncio, volume 15 da coleção
Mensagens de fé (editoraoartifice.com.br),
em homenagem ao Dia da Doméstica que se
comemora em 27 de março.

resultado é eficaz até
hoje, evitando milhares de mortes.
Tão essencial para
a vida humana, as penicilinas – que com o
avanço da ciência se
tornaram um grupo,
que inclui, por exemplo, a benzilpenicilina – também são
importantes soluções
para tratar animais
de produção acometidos por enfermidades
causadas por bactérias
– como pneumonias,
diarreias e ferimentos
diversos (causados por
cirurgias, castração e
descorna, entre outros). Esses problemas
são extremamente comuns na pecuária brasileira.
As enfermidades
bovinas causadas por
bactérias podem prejudicar o bem-estar do
animal e impactar diretamente na produtividade, resultando
em prejuízos à cadeia
da produção de carne e
de leite. Nesse cenário,
a solução mais eficaz
para os produtores
rurais é investir em
medicamentos de ação
rápida, com ingredientes ativos e de eficiência comprovada, como

a penicilina. Está aí um
item indispensável da
farmácia da fazenda.
Afinal, qualquer descuido com a saúde dos
bovinos pode ter alto
custo para o pecuarista, pois para cada dia
de tratamento se perde
1 dia de produção –
com perdas tanto em
ganho de peso (caso
da pecuária de corte)
quanto em produção
de leite (vacas leiteiras). A diarreia, por
exemplo, é fator de
atenção frequente especialmente em bezerros, pois pode retardar
o seu desenvolvimento. Em situações mais
severas, este problema
pode causar até mesmo a morte dos animais jovens.
A benzilpenicilina,
especificamente, tem
se mostrado altamente
eficiente no combate a
infecções em bovinos.
Quando combinada
com diidroestreptomicina, outro ingrediente ativo de ação
antibiótica, e com
piroxicam micronizado, que tem função
anti-inflamatória, o
tratamento alcança
elevado nível de excelência no combate a

bactérias gram-positivas e gram-negativas,
contribuindo para a
lucratividade e eficiência produtiva da fazenda. Esta combinação
está presente Penjet®
Plus, desenvolvido
pela Vetoquinol Saúde
Animal, uma das 10
maiores indústrias
veterinárias do mundo. Com dois anos de
validade garantida,
o medicamento não
necessita de geladeira
e pode ser armazenado com segurança em
qualquer propriedade
rural do Brasil, item
indispensável em todas as farmácias de
fazenda.
Mais do que isso,
essa combinação inovadora de dois antibióticos e um anti-inflamatório oferece ação
sinérgica contra as

bactérias, permitindo
um ágil efeito curativo
e ajudando no tratamento de ferimentos,
diarreias e pneumonias. Tudo isso ajuda
o produtor a garantir o
bem-estar dos animais
em sua propriedade.
E, garantindo a saúde
do rebanho, ele terá
produção de carne e
leite de melhor qualidade, o que resulta em
garantia na segurança
alimentar. Adicionalmente, a associação
de antibióticos com
anti-inflamatórios facilita o manejo e reduz
os custos de mão-deobra.
Antônio Coutinho,
gerente de produtos
para animais de produção da Vetoquinol
Saúde Animal.
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COVID-19:

Dados foram revelados pelo Balanço do
Departamento Municipal de Saúde de Holambra
divulgado nesta quinta-feira, dia 24 de março
Dados foram revelados pelo Balanço do Departamento Municipal de Saúde de Holambra divulgado nesta quinta-feira, dia 24 de março

Balanço do Departamento Municipal de
Saúde de Holambra
divulgado nesta quinta-feira, dia 24 de março,
revela a confirmação de
5 casos de Covid-19 ao
longo dos últimos 7 dias
e uma nova morte. A cidade contabiliza, desde
março de 2020, 4.113
registros e 19 óbitos. O
bairro Imigrantes soma

lis.
“O número de casos
está caindo bastante,
mas é importante lembrar que os cuidados
como a lavagem das
mãos e o distanciamento precisam ser mantidos para que não haja
um retrocesso”, disse
o diretor municipal de
Saúde, Valmir Marcelo
Iglecias. “A vacinação,
com todas as doses di1.059 confirmações, se- sponíveis, também é
guido do Groot com 366 fundamental para evie do Fundão com 360.
tar complicações da
A 19ª vítima da doença”.
doença é um homem de
A orientação para
74 anos que não possuía quem apresentar sintocomorbidades preexis- mas gripais leves é ir até
tentes e morreu em 11 a unidade de saúde mais
de fevereiro. Morador próxima de casa. Já pesdo bairro Imigrantes, soas que tiverem febre
ele estava internado alta persistente e difina Santa Casa de Mi- culdade para respirar
sericórdia de Cosmópo- devem procurar o aten-

dimento de urgência e
emergência na Policlínica Municipal.
Até o momento,
99,5% dos holambrenses já receberam a 1ª
dose da vacina. 91,97%
tomaram as duas doses
ou o antígeno de dose
única. 51,48% receberam o reforço do imunizante (3ª dose).
Domingo de vacinação contra a Covid-19
e contra a Gripe
A Prefeitura de Holambra
irá
realizar
neste domingo, dia 27
de março, uma mobilização para vacinação
de moradores contra
o vírus Influenza, causador da gripe, e contra
a Covid-19. A ação irá
ocorrer entre 8h e 13h
nos PSFs Imigrantes e

Santa Margarida, com
atendimento por ordem
de chegada. Serão distribuídas 1ª e 2ª doses
do imunizante contra a
Covid-19 para pessoas a
partir de 5 anos. Também estarão disponíveis
o reforço deste antígeno para holambrenses
acima de 18 e a 4ª dose
para idosos com mais
de 70 anos que tenham
tomado a 3ª há, pelo
menos, 4 meses. Já a
vacina contra a gripe
será aplicada apenas
em moradores acima
de 80 anos. Para a imunização, é necessário
apresentar documento
oficial com foto. No caso
de 2ª, 3ª ou 4ª doses do
antígeno que promove a
proteção contra o coronavírus é preciso levar
também o comprovante

de vacinação anterior.
Menores de 18 anos que
estiverem desacompanhados devem apresentar
o Formulário de Autorização de Vacinação assinado pelos pais ou responsável legal. Ele está
disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba
Serviços, Vacina: Termo
de autorização.
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 prorroga vencimento de cota única de
tributos municipais
A Prefeitura de Holambra prorrogou nesta
quinta-feira, dia 17 de
março, o prazo de vencimento da cota única do
IPTU, da Coleta de Lixo
Rural, do ISS Fixo, do
Alvará e da taxa de Vigilância Sanitária. Sendo
assim, o pagamento dos
tributos poderá ser feito à vista até o dia 31 de
março. A medida foi to-

mada em função de atraso na entrega dos carnês
em algumas localidades.
Para obter os benefícios do pagamento à
vista, os contribuintes
devem entrar com requerimento no Setor de
Lançadoria da Prefeitura, localizado no Paço
Municipal, e solicitar a
cota única, no caso do
IPTU, com desconto de

10%.
“A versão digital do
tributo está disponível
na internet desde o início
de fevereiro, mas entendemos que muitas pessoas podem ter dificuldades de acesso e, diante
do atraso, consideramos
que a extensão do prazo
para quem deseja realizar o pagamento à vista
para obtenção do des-

conto seja adequada”,
explicou o economista e
diretor de Finanças, Rodolfo Silva Pinto. Ele explica ainda que o vencimento para quem optou
pelo parcelamento não
sofreu alteração.
O telefone para mais
informações é o (19)
3802-8000, ramais 242
e 244.

Covid: Dois anos de pandemia e de superação em
Jaguariúna

De Jaguariúna
O primeiro caso de
infecção pelo coronavírus em Jaguariúna foi
confirmado há exatos
dois anos, no dia 18 de
março de 2020, pelo
Governo do Estado. O
paciente, na época, teve
sintomas leves e não
necessitou de internação, tendo recuperação
do quadro. Passados 24

meses de pandemia, a
cidade registrou um total de 10.302 casos de
Covid-19 e 209 óbitos
pela doença.
Desde então, muitas
ações foram realizadas
pela Prefeitura de Jaguariúna para o enfrentamento da Covid na cidade, desde a ampliação
do número de leitos, a
homologação de leitos
de UTI, a abertura e ma-

nutenção da Unidade
de Campanha exclusiva
para pacientes Covid, a
compra de novos equipamentos e insumos
para o Hospital Municipal, entre outras.
Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, em
2020 o mês com maior
quantidade de casos de
Covid confirmados foi
dezembro, com 481. Já
em 2021, março registrou a maior quantidade de casos confirmados
no município, com 944.
Neste ano, o recorde foi
em janeiro, com o pico
absoluto de casos confirmados durante toda a
pandemia, com um total
de 2.849.
O número expressivo
de casos registrado em
janeiro se deve, segundo
a secretaria, principalmente à circulação da
variante ômicron, que

apresentou maior poder
de
transmissibilidade
em comparação com outras variações do vírus.
“Um fato importante
foi a diminuição de casos que ocorreu em junho de 2021. De junho
para julho, a queda foi
de 49,4%. Essa queda
pode ser explicada pelo
avanço na campanha de
vacinação contra a Covid. No mês de junho foram aplicadas 11.508 doses, em comparação com
em torno de 6.000 doses aplicadas em maio.
Nos meses seguintes, a
vacinação foi se intensificando e os impactos
vão sendo observados
conforme o aumento da
cobertura vacinal, demonstrando que a vacinação em massa tem
efeito na circulação do
vírus”, avalia a secretária de Saúde de Jaguari-

úna, Maria do Carmo de
Oliveira Pelisão.
Ela explica que os
impactos também são
observados em relação
ao número de pacientes
internados. “Em março de 2021, a média de
pacientes
internados
por Covid era de 30 leitos. Já no mês de junho
chegou ao número de
40 pacientes internados, demonstrando que
nesse período a doença apresentava-se com
maior gravidade. Em
comparação, no mês de
novembro tivemos períodos com três pacientes
em internação na ala
Covid. A baixa taxa de
ocupação hospitalar se
mantém no mês de março de 2022, felizmente”,
completa a secretária.
Ainda de acordo com
avaliação da Secretaria
Municipal de Saúde, “de

um modo geral, no momento atual, o cenário
da pandemia no município encontra-se favorável, o número de novos
casos confirmados vem
diminuindo, assim como
o número de pessoas notificadas (que coletam
exame). O aumento da
cobertura vacinal em
toda a população vem
impactando o número
de pacientes que evoluem como casos graves,
demonstrados pela baixa taxa de ocupação de
leitos hospitalares que
vem se mostrando estabilizados”.
Nesta
quinta-feira
(17), o Estado de São
Paulo liberou a obrigatoriedade do uso de
máscara em ambientes
abertos. A flexibilização
foi justificada pelo cenário atual favorável.

Vacinação infantil em Jaguariúna mais que dobrou
em duas semanas
As ações de estímulo à vacinação infantil
adotadas pela Prefeitura de Jaguariúna resultaram num aumento
expressivo no número
de crianças de 5 a 11
anos vacinadas contra a Covid-19 no município. O índice de crianças imunizadas com

as duas doses mais que
dobrou em apenas duas
semanas.
No início de março,
apenas 635 crianças
nessa
faixa
etária
haviam recebido a segunda dose em Jaguariúna, ou 12,7% do
total estimado de 4.985
crianças, segundo da-

dos da Fundação Seade.
Nesta quinta-feira, dia
17, o número já é de
1.317 crianças com duas
doses, ou 26,4%. O
índice, no entanto, ainda está abaixo da média
estadual para esse público, que é de 28,38%.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde,

um total de 3.265 crianças de 5 a 11 anos
receberam a primeira dose contra a Covid
(65,5% do total).
A secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria
do Carmo de Oliveira
Pelisão, destaca a implementação de várias
ações que estimularam

e facilitaram o crescimento da imunização
infantil contra o coronavírus na cidade.
“Eu destaco a realização do Carnavacina,
no sábado de Carnaval,
dia 26 de fevereiro, e a
ampliação do horário
de vacinação contra a
Covid nas unidades de

saúde”, disse Maria do
Carmo. “Além disso, as
ações de comunicação
da Prefeitura também
contribuíram
muito para mostrar a importância da vacinação
e da plena cobertura
vacinal para todas as
faixas etárias”, conclui
a secretária.
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CELEBRAÇÃO:

Holambra celebra Semana Santa com
programação para toda a família

Programação contará com exposição sacra, pescaria e uma divertida gincana de caça aos ovos para a meninada

De Holambra
A Prefeitura de Holambra preparou uma
programação
especial
para celebrar a Semana
Santa, que contará com
exposição sacra, pescaria e uma divertida gincana de caça aos ovos
para a meninada.
A abertura oficial do
evento acontece na sex-

ta-feira, dia 8 de abril,
com a inauguração da
Vila de Páscoa, dedicada
às crianças, na Praça dos
Pioneiros, e com a tradicional Exposição da Via
Sacra na Praça dos Coqueiros. A mostra contará com uma celebração
ministrada pelos padres
Charles Franco Peron e
Francisco Ronaldo Silvestre, às 20h, e reunirá

15 painéis de cerca de 2
metros de altura confeccionados pelo artista
plástico Ricardo Luís Pereira. A exposição permanecerá aberta para
visitação até o dia 17.
“A Vila de Páscoa
poderá ser visitada até
a véspera da data, dia
16. Entre 18h e 22h os
meninos e meninas poderão visitar a Casinha

do Coelho, a Fábrica de
Chocolate com cascata e
tirar fotos com a grande
estrela da festa”, contou
a diretora municipal de
Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.
Na quarta-feira, dia
13, às 19h, os párocos retornam à Praça dos Coqueiros para percorrer
com os fiéis a Via Sacra,
representada em suas
estações pelos painéis,
desde a condenação até
a ressurreição de Jesus.
Dois dias mais tarde,
na sexta, 15 de abril, entre 6h e 12h, a Prefeitura
promove ainda uma Pesca Livre com premiação
no lago da Nossa Prainha. Serão lançadas 2
toneladas de peixes no
local dias antes da atividade. Para participar
é ser morador da cidade
e fazer a inscrição em
duplas até 8 de abril no
Espaço do Empreendedor, localizado no Paço
Municipal, de segunda
a sexta-feira, entre 8h e

17h. É necessário apresentar Cartão Cidadão e
doar 2kg de ração para
cães. Os itens serão encaminhados para a Associação de Reabilitação e
Controle Animal (Arca)
de Holambra. As cinco
duplas com maior quantidade de quilos pescados receberão troféu.
Caça aos Ovos
O sábado, dia 16 de
abril, será dedicado aos
pequenos. Entre 17h e
20h será realizada a divertidíssima Caça aos
Ovos. Cerca de 16.000
ovinhos de chocolate serão escondidos
no Parque Cidade das

Crianças e a missão das
crianças, de até 10 anos
será encontrá-los. Para
participar é preciso ser
morador da cidade e
apresentar Cartão Cidadão. A garotada vai poder também curtir brinquedos infláveis, fazer
pintura facial, tirar fotos
com o Coelhinho da Páscoa e se deliciar com pipoca e algodão-doce.
“A Semana Santa é
um momento de renovação da fé e de união.
Pensamos em uma programação especial, voltada para toda a família”,
disse o prefeito Fernando Capato. “Estão todos
convidados”.

Campeonatos de Futebol Amador de Holambra
começam nesta sexta-feira
Os
Campeonatos
de Futebol Amador de
Holambra
prometem
agitar o Estádio Municipal Zeno Capato, em
Holambra, a partir desta sexta-feira, dia 25
de março. Seis equipes
disputam o Veteranos,
que reúne jogadores a
partir de 35 anos, e quatro times se enfrentam

pelo Sênior, para participantes com mais de 45.
A primeira partida está
marcada às 19h30. A entrada é gratuita.
O jogo de abertura é
do Sênior, entre Internacional e Mercenários. No sábado, dia 26, é
a estreia do Veteranos,
com Real Conquista e
Jack Flores às 16h e Imi-

grantes e Galunáticos às
17h40. No dia seguinte
(27), às 9h, entram em
campo Bradesco e Vila
Nova.
As partidas seguem
até 21 de maio. O objetivo das competições é
incentivar atletas já experientes e proporcionar momentos de lazer e
diversão. “O campeão e

o vice-campeão de cada
categoria ganham troféu
e medalha. O artilheiro
e a defesa menos vazada recebem troféu”, explicou o diretor municipal de Esportes, André
Luís Buzzerio. “Faço um
convite para que todos
venham torcer para seus
amigos e parentes”, falou.
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HOMENAGEM:

Imigrante holandesa mais antiga de
Holambra faz aniversário

No dia 31 de março, ela completará 96 anos de muitas memórias que unem os dois países, Brasil e Holanda
ca “irmã”. Era costume
que as filhas mais velhas, como Henrica, fossem assim chamadas,
nesta região da Holanda.
Tendo a agricultura
como principal atividade de trabalho, criavam vacas, plantavam
trigo, batatas, etc. Mas
tudo mudou com a
guerra, a família Walravens não sabia o que
fazer. Muitas reuniões
foram feitas com autoridades e com outros
agricultores. Na época, Henrica já tinha 24
anos. Ela já namorava
Johannes
Hendrikus
Klein Gunnewiek, que
viria a ser seu marido e
companheiro pelo resto da vida. Johannes
morava em Beltrum,
município que não era
muito longe. Rapaz
muito inteligente e de
relevante opinião na
difícil decisão de buscar outro lar longe da
guerra. O plano era que
viessem todos juntos
no mesmo navio. Mas
infelizmente o pai de
Johannes faleceu de
repente, adiando a viagem.

Walravens e Gunnewiek, chegaram em Santos, embarcaram em
um trem até Campinas
e depois em um ônibus até Holambra. No
destino final estava um
irmão que viera antes,
já com o famoso café
com leite, que os holandeses não dispensam
nunca.
Era tudo novo, a
começar pela língua.
Mas aos poucos foram
se ajeitando. Apesar
das dificuldades, tinham família toda reunida. Muitas outras
famílias também deixaram a Holanda, e aí
aparecia a saudade da
terra natal e dos parentes distantes. A comunidade
imigrante
que se formou era muito unida e se ajudavam
mutuamente na roça.
Logo surgiram cursos
como corte e costura.
Quando nasciam bebês,
as mulheres iam ajudar
Henrica Helena Wal- ambra e sua família, oras mamães. Todos saravens é a imigrante gulhosamente, contam
biam cantar muito bem.
holandesa mais velha sua história e desejam
Então, todas as noites,
da cidade de Holambra. um feliz aniversário.
como não tinham enerNo dia 31 de março, ela
gia elétrica, sentavam
completará 96 anos de
Na Holanda
em frente à casa e canmuitas memórias que
Antes de vir para
tavam. Mesmo com as
unem os dois países, Holambra, Zus, como
precariedades,
todos
Brasil e Holanda. Sua foi apelidada, juntamChegando ao Brasil
eram felizes. Aos pouvida e história são um ente com sua família de
A família de Henrica cos, cada imigrante ia
memorial pulsante que 11 filhos, oito meninas chegou ao Brasil em 17 recebendo sua gleba de
abrilhanta a cidade das e três meninos. Mora- de julho de 1950. A de terra, devagarzinho iam
flores, no interior do vam na cidade de Best, Johannes veio quatro construindo suas casas.
Estado de São Paulo. na província Brabant, meses depois, em 10
“Tenho certeza que
Como forma de home- Holanda. No idioma de novembro de 1950. houve muitas ocasiões
nagem, o Jornal de Hol- holandês, “Zus” signifi- Ambas as famílias, de dificuldades, dúvi-

das e saudades também.
Mas admiro muito todos os imigrantes, em
especial minha família,
pessoas batalhadoras
e persistentes”, relata
Ria, filha de Henrica e
Johannes, nascida no
Brasil. Ela conta que
os pais já eram casados
no civil na Holanda,
mas, pela morte do avô
paterno, não casaram
na igreja. Como todos
eram católicos muito
devotos, marcaram o
casamento aqui, e ofici-

alizaram a união perante o Estado Brasileiro
em 7 de julho de 1951.
“Meus filhos gostam de
conversar com a avó sobre o passado e ela fala
e se emociona”, completa Ria. Henrica e
Johannes tiveram seis
filhos, quatro meninas e dois meninos que
deram
continuidade
às raízes holandesas
e contribuíram para
o desenvolvimento de
Holambra.
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VACINAÇÃO:

Domingo tem vacinação contra a gripe e a
Covid-19 em Holambra

A ação irá ocorrer entre 8h e 13h nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida, com atendimento por ordem de chegada

A Prefeitura de Holambra irá realizar neste domingo, dia 27 de
março, uma mobilização
para vacinação de moradores contra o vírus Influenza, causador da gripe, e contra a Covid-19.
A ação irá ocorrer entre
8h e 13h nos PSFs Imi-

grantes e Santa Margarida, com atendimento
por ordem de chegada.
Serão distribuídas 1ª e
2ª doses do imunizante
contra a Covid-19 para
pessoas a partir de 5
anos. Também estarão
disponíveis o reforço
deste antígeno para ho-

lambrenses acima de 18
e a 4ª dose para idosos
com mais de 70 anos que
tenham tomado a 3ª há,
pelo menos, 4 meses. Já
a vacina contra a gripe
será aplicada apenas em
moradores acima de 80
anos.
Para a imunização, é
necessário apresentar
documento oficial com
foto. No caso de 2ª, 3ª
ou 4ª doses do antígeno
que promove a proteção
contra o coronavírus é
preciso levar também o
comprovante de vacinação anterior. Menores
de 18 anos que estiverem desacompanhados
devem apresentar o Formulário de Autorização
de Vacinação assinado
pelos pais ou responsável legal. Ele está dispo-

nível em www.holambra.sp.gov.br, na aba
Serviços, Vacina: Termo
de autorização.
“Será um domingo
voltado à proteção das
duas doenças”, explicou
o diretor municipal de
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Importante
dizer que idosos acima
de 80 anos que forem
receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19
poderão receber o imunizante junto à vacina
da gripe”.
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
- A partir de 27 de
da Terceira Idade, por março: Idosos acima
ordem de chegada, entre dos 80 anos.
8h e 12h e das 13 às 15h.
- A partir de 4 de
abril: Idosos acima de
Vacinação contra o 60 anos e trabalhadores
vírus Influenza (Gripe)
da saúde.
A vacinação contra o
- A partir de 2 de
vírus Influenza (Gripe) maio: Crianças acima de
irá ocorrer de segunda 6 meses a menores de 5
a sexta-feira nos PSFs anos de idade; gestantes
Imigrantes e Santa Mar- e puérperas.
garida entre 8h e 11h30
- A partir de 9 de
e das 13h às 15h, seguin- maio: Professores, pesdo ordem de grupos soas com deficiência e
prioritários divulgada pessoas com comorbipelo Governo do Esta- dades.
do de São Paulo (confira
- A partir de 16 de
abaixo). No momento, maio: Profissionais de
apenas idosos acima de Forças de Segurança e
80 anos estão aptos a re- Salvamento, Forças Arceber este antígeno.
madas, caminhoneiros e
trabalhadores do transCalendário de vaci- porte coletivo rodoviánação contra o vírus In- rio de passageiros urbafluenza (Gripe)
nos e de longo curso.

Domingo tem vacinação contra a Covid-19 em
Holambra
A Prefeitura de Holambra irá realizar neste domingo, dia 27 de
março, uma mobilização
para vacinação de moradores contra a Covid-19.
A ação irá ocorrer entre
8h e 13h nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida, com atendimento
por ordem de chegada.
Serão aplicadas 1ª e 2ª
doses em pessoas a partir de 5 anos. Também
estarão disponíveis o reforço para holambrenses
acima de 18 e a 4ª dose

para idosos com mais de
70 anos que tenham tomado a 3ª há, pelo menos, 4 meses.
Para a imunização, é
necessário apresentar
documento oficial com
foto. No caso de 2ª, 3ª
ou 4ª doses é preciso levar também o comprovante de vacinação anterior. Menores de 18 anos
que estiverem desacompanhados devem apresentar o Formulário de
Autorização de Vacinação assinado pelos pais

ou responsável legal. Ele
está disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na
aba Serviços, Vacina:
Termo de autorização.
“Esta é uma ação recomendada pelo Estado de São Paulo e que,
prontamente, seguimos
para assegurar que todos
garantam as doses disponíveis do antígeno”,
explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir
Marcelo Iglecias. “Os
números da doença estão caindo, mas é funda-

mental se proteger para
não correr o risco de um
retrocesso”.
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.

Prefeitura antecipa vacinação contra gripe para
segunda em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio
da secretaria de Saúde,
antecipará a 24ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe.
A partir desta segundafeira, 28 de março, os
idosos acima de 80 anos

já poderão receber a
dose contra a Influenza
em uma das sete salas de
vacinação disponíveis.
A campanha estava
prevista para começar
no dia 4 de abril, mas
com as entregas dos
imunizantes pelo Insti-

tuto Butantan, a imunização poderá ser antecipada em uma semana.
A vacina do Butantan
contra a influenza é
trivalente e 100% nacional, composta pelos
vírus H1N1, a cepa B e
o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final
do ano passado.
As doses estarão disponíveis nas salas de vacina do USF Blumenau,
USF Coração Criança,
USF São Vicente, UBS
Espaço Mãe e Filho,
USF Terezinha vicensoti, USF Bom Jardim e
USF Lago. O funcionamento será de segunda a
sexta-feira.
Vale destacar que os

idosos que forem receber a quarta dose de
Covid-19 na UBS Teresinha Vicensotti ou Espaço Mãe e Filho, poderão
receber o imunizante
junto à vacina da gripe.
GRUPOS PRIORITÁRIOS
Em Artur Nogueira,
a vacinação será feita de
forma escalonada – os
grupos prioritários serão distribuídos em cinco etapas. São elas:
– 28 de março: Idosos acima dos 80 anos;?
– 4 de abril: Idosos
acima de 60 anos e trabalhadores da saúde;?
– 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a
menores de 5 anos de

idade; gestantes e puérperas;?
– 9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiência e
pessoas com comorbidades;?
– 16 de maio: forças
de segurança e salvamento, forças armadas,
funcionários do sistema prisional, caminhoneiros,
trabalhadores
do transporte coletivo
rodoviário de passageiros urbanos e de longo
curso,
trabalhadores
portuários e população
privada de liberdade e
adolescentes e jovens
sob medida socioeducativa.
PRECAUÇÕES

A Secretaria de Saúde do município repassa
algumas precauções a
serem tomadas por pessoas alérgicas. Confira:
- Doenças febris agudas, moderadas ou graves: recomenda-se adiar
a vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à
vacina as manifestações
da doença;
- História de anafilaxia a doses anteriores,
administrar a vacina sob
observação;
- História de alergia
a ovo: pessoas que após
a ingestão de ovo apresentaram apenas urticária: administrar a vacina
influenza, sem qualquer
cuidado especial.

Santo Antônio de Posse começa aplicar 4ª
dose em idosos acima de 80 anos
A Secretaria Municipal
da Saúde de Santo Antônio de Posse iniciou a aplicação da 4ª dose da vacina
contra Covid-19 em idosos
acima de 80 anos. Para receber a quarta dose, entretanto, é necessário um intervalo mínimo de quatro
meses em relação à terceira (dose adicional).
A decisão segue recomendação do Comitê
Científico, que considerou

o alto índice de mortalidade entre os idosos desta
faixa etária durante a circulação da variante Ômicron.
A vacinação acontece,
das 9h às 14h, em uma
unidade de saúde por
dia, sendo referência para
todo o município.

Terça-feira: PSF Olinda Foroni (Vila Bianchi)
Quarta-feira: PSF Atílio Bergo (Monte Santo)
Quinta-feira: PSF Benedicto Alves Barbosa
(Popular)
Sexta-feira: PSF Nolberto de Olivério (Bela Visita)
Já os Postos de Saúde
Cronograma
da Família (PSF) Elídia
Segunda-feira: Vigilân- Fabocci da Silva e Dr. José
cia Epidemiológica
Paulo Marum, funciona-

rão em dias diferenciados,
e por meio do agendamento presencial ou por
telefone.
Terça-feira: PSF Elídia
Fabocci da Silva (Recreio
Campestre)
Quinta-feira: PSF Dr.
José Paulo Marum (Ressaca)
Matéria: Anderson Oliveira
MTB: 0092086/SP
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EDUCAÇÃO:

Holambra retoma mutirão oftalmológico com
alunos da rede pública municipal de ensino

A iniciativa, lançada no ano passado, oferece exames oftalmológicos e óculos, quando necessário, gratuitamente para alunos da rede pública municipal de ensino
O prefeito de Holambra, Fernando Capato, a
primeira-dama, Yvonne
Capato, e o vice-prefeito Miguel Esperança
estiveram nesta segunda-feira, dia 21 de março,
na Escola Recanto das
Palmeiras, zona rural da
cidade, para acompanhar a retomada do projeto Primeiros Olhares.
A iniciativa, lançada
no ano passado e promovida pelo Fundo Social de Solidariedade

em parceria com os departamentos de Saúde,
Educação e Promoção
Social, oferece exames
oftalmológicos e óculos,
quando necessário, gratuitamente para alunos
da rede pública municipal de ensino.
A ação irá contemplar
este ano cerca de 900 estudantes da rede municipal entre 6 e 10 anos e
da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). O processo inclui a realização de

teste para verificar se o
aluno apresenta alguma
dificuldade para enxergar,
encaminhamento
para médico especialista,
quando observada dificuldade, e a disponibilização de armação e
lentes corretivas.”Este é
um trabalho de extrema
importância pois muitos dos problemas de
aprendizagem estão associados a dificuldades
para enxergar”, avaliou
Capato. “Essa ação, de

carinho e respeito, irá,
sem dúvidas, interferir
de forma positiva na vida
escolar e no futuro dos
nossos estudantes”, disse
a primeira-dama e presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Yvonne
Schouten Capato.
No ano passado, cerca de 600 alunos participaram da ação e 58,
diagnosticados
com
problemas de visão, receberam os óculos gratuitamente.

Holambra realiza Operação Cata-Bagulho a
partir da próxima segunda-feira
A Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento
Municipal
de Serviços Públicos, realizará entre os dias 28 de
março e 1° de abril mais
uma etapa da Operação
Cata-Bagulho para coleta de móveis danificados,
pneus velhos e restos de
poda. A ação, que ocorre
regularmente no município, tem o objetivo de
manter a cidade limpa,
impedindo o depósito
irregular de lixo em ter-

renos baldios e vias da cidade.
Os itens devem ser
descartados na frente das
residências pelos moradores antes das 7h30, de
acordo com o cronograma
de bairros (ver abaixo).
Segundo o diretor da pasta, José Marcos de Souza,
lixo doméstico, restos de
construção civil e materiais eletrônicos não serão
recolhidos neste trabalho.
“Com a colaboração
de todos, garantimos o

bem-estar da população
e evitamos a proliferação de insetos e animais
peçonhentos”, explicou.
Ele reforça também que,
em caso de chuva, a ação
poderá ser cancelada.

Terça-feira, 29 de
março: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda,
Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, 30 de
março: Imigrantes, Vila
Nova e Residencial MoinConfira o cronograma ho
da Operação Cata-BagulQuinta-feira, 31 de
ho:
março: Residencial MoinSegunda-feira, 28 de ho, Residencial Van den
março:
Jardim Flam- Broek e Pinhalzinho
boyant, Parque dos Ipês,
Sexta-Feira, 1º de abril:
Groot e Jardim das Tuli- Camanducaia e Residenpas
cial Vila das Tulipas

Coleta Seletiva, Rede de Esgoto e tratamento,
locação de imóvel para sede da Polícia Militar foram
alguns dos temas abordados na 6ª Sessão Ordinária

Na Sessão Ordinária
realizada nesta segunda-feira, dia 21 de março,
vereadores propuseram
oito medidas que buscam
melhorias para a saúde
pública e meio ambiente, infraestrutura urbana, apoio e incentivo à
capacitação de jovens, e
homenagem à munícipe.
Além disso, foi votado e
aprovado o projeto que
autoriza o Poder Executivo a locar imóvel para
sediar o Destacamento
da Polícia Militar no município.
A reciclagem do lixo
oferece muitos benefícios

tanto na redução de
resíduos enviados para os
aterros sanitários, como
na geração de renda com
a venda destes itens. Com
o objetivo de disciplinar
o assunto, os vereadores
Janderson Adriano Ribeiro (o Chiba), Fabiano
Soares, Hermindo Felix
e Oriovaldo Venturini solicitaram a regulamentação do Sistema de Coleta
Seletiva no município. A
proposta visa promover
o devido cadastramento
dos coletores, a fiscalização, o controle da separação e destinação final
dos reciclados e também

sugere direcionar os recursos financeiros provenientes deste serviço
para o Núcleo de Atenção
e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT)
em sua totalidade para
permitir melhorias na estrutura física e pessoal do
local.
Na Tribuna, o vereador
Chiba destacou “Hoje são
por volta de 30 assistidos
na NAOTT, tenho certeza que com a regulamentação, a arrecadação
da coleta seletiva vai aumentar e dessa forma
poderá destinar um montante ainda maior para a
NAOTT, melhorando a
estrutura e ampliando o
número de atendimentos.” O vereador Oriovaldo completou “Seria
importante também que
fizessem uma divulgação
aos munícipes para que
os recicláveis fossem colocados na rua somente
no dia em que o caminhão
passa para coletar. Se a
divulgação for bem-feita,
vamos aumentar consid-

eravelmente a coleta do
reciclável e quanto mais a
gente coletar melhor será
para a nossa entidade”.
Ainda relacionado à
saúde pública e meio ambiente, o vereador Jesus
Aparecido de Souza (o
Jesus da Farmácia) solicitou instalação de rede de
esgoto e tratamento dos
detritos oriundos da rede
domiciliar no bairro Pinhalzinho.
O vereador Hermindo
Felix apresentou três indicações, a instalação de
guard rails nas Estradas
Municipais Ruben Acosta (HBR-020) e Adrianus
van Vliet (HBR-323), e
também solicitou a implantação de faixas para
a travessia de pedestres
na Rodovia SP-107, no
sentido para o bairro
Imigrantes e outra em
direção a Estrada Municipal HBR-240 no sentido
bairro Palmeiras.
A denominação do
campeonato de futebol
como “Campeonato Veterano Clorivaldo Santos

da Silva – Leiteiro” em
homenagem ao munícipe Clorivaldo, conhecido
na cidade como Leiteiro,
foi o pedido do vereador
Eduardo da Silva.
Fomentar parcerias
com empresas intermediadoras para a contratação
de estagiários nos órgãos
públicos municipais, possibilitando maior aprendizado aos alunos e revertendo em conhecimento
em prol da população foi
a indicação do vereador
Janderson Adriano Ribeiro.
O vereador Mauro Sérgio de Oliviera, o Serjão,
solicitou a transferência
do local das aulas práticas da autoescola da Rua
Fênix (ao lado da Escola
Municipal Parque dos
Ipês) para a Rua Calíssia,
para evitar acidentes aos
estudantes e frequentadores da piscina e quadra
esportiva municipal que
ali transitam.
As Indicações Legislativas seguem para apreciação do Executivo.

do

Projeto de Lei aprova-

Na reunião, os vereadores
aprovaram
por unanimidade o PL
10/2022 que autoriza o
Executivo a firmar convênio com a Secretaria
de Segurança Pública do
Estado de São Paulo para
formalizar o contrato de
locação de imóvel, localizado na Rua Primavera, nº 1470 no Centro de
Holambra, pelo prazo de
5 anos para manutenção
da sede do 26º Batalhão
da Polícia Militar.
O objetivo da iniciativa é manter as atividades
administrativas e operacionais no município,
possibilitando um acesso
mais rápido da população
aos serviços prestados
pela Polícia Militar do Estado.
sa

Assessoria de Impren-

Câmara
Municipal
da Estância Turística de
Holambra

Concessionária celebra Dia Mundial da Água com
alunos da EM Parque dos Ipês
A p r o x im a d a me nt e
120 alunos da Escola Municipal Parque dos Ipês
assistiram, na tarde desta
terça-feira (22), a apresentação da peça teatral
“As novas aventuras de
Bela Flora”. A exibição
do espetáculo ocorreu em
celebração ao Dia Mundial da Água. O evento
foi promovido por meio
de uma parceria entre a
concessionária Águas de
Holambra e o Departa-

mento Municipal de Educação, da Prefeitura de
Holambra. A realização
é da área de Responsabilidade Social da concessionária.
Na plateia estavam
estudantes do 6º ano do
ensino fundamental da
E.M. Parque dos Ipês,
que acompanharam a divertida trama envolvendo as personagens Bela
Flora, Mafalda, Dona Bel,
entre outros. Com humor

e didatismo, os protagonistas da peça abordaram
temas ligados ao saneamento básico, como o uso
correto da rede de esgoto,
o descarte adequado de
óleo usado e sua reciclagem, a destinação correta
dos resíduos sólidos, sustentabilidade e as boas
práticas em relação ao
uso da água. O espetáculo
foi encenado pela companhia teatral Alma Produções Artísticas.

Sobre o evento, a diretora do Departamento
Municipal de Educação
de Holambra, Claudicir
Brazilino Picolo, disse
que “É uma ação prática, divertida e lúdica, que
sai da rotina da escola
trazendo descontração,
aprendizagem e educação”.
As supervisoras dos
ensinos fundamental 1
e 2 da rede municipal,
Renata Porreca Van den

Broek e Priscila Mazotti,
destacaram a importância de conscientizar os
estudantes em relação
à “preservação do meio
ambiente e do habitat
onde vivem”. “Este tipo
de parceria é sempre
bem-vinda, pois agrega muito. A oportunidade de vivenciarem esta
apresentação teatral traz
conteúdo, aprendizagem
e ainda possibilita a socialização com pessoas de

fora da comunidade escolar”, avalia Renata.
O Dia Mundial da
Água foi instituído pela
ONU (Organização das
Nações Unidas) em 1993.
Desde então, a data é anualmente comemorada
no dia 22 de março em
quase todo o globo para
alertar a população sobre
a importância do recurso
indispensável à vida humana, animal e à conservação dos ecossistemas.
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Inaugurou nesta quinta o Figueira Bar em
Holambra seu novo espaço gastronômico
Há dois anos nós já tínhamos a ideia de começar, mas aí veio a pandemia

opções de cardápio,
bebidas, porções etc.
tudo preparado com
muito carinho, respeito e amor. Queremos fazer deste lugar
um dos lugares mais
confortável possível
para os nossos amigos.
Sem dúvida alguma,
todos serão bem recebidos e atendidos com
muita dedicação
4 - O nome do espaço foi difícil a escolha?

Valmir como sur- setor comercial?
giu a ideia do Figueira Bar?
Há dois anos, nós
já tínhamos a ideia de
O bar surgiu entre começar, mas aí veio
a relação de amizade a pandemia e, por um
dois amigos, Valmir e pouco de tempo, nos
João Paulo, uma am- fez recuar, mas hoje
izade de décadas, nós finalmente chegou o
tínhamos um projeto nosso dia.
e resolvemos idealizá-lo.
3 - O que seus futuros clientes po2 - Ha quanto dem esperar do
tempo vocês es- restaurante?
peravam por esse
dia, sempre foram
As pessoas serão reis planos investir cebidas num ambiente
1 – João Paulo, e e trabalhar neste familiar com várias

Na noite desta quinta-feira (24), em Holambra-Sp, foi inaugurado um novo espaço,
onde a população holambrense poderá estar saciando o paladar,
trata-se do Figueira
Bar.
Numa conversa rápida com os sócios do
novo Point de encontro da cidade, Valmir
e João Paulo, falaram
sobre as expectativas
e o que as pessoas podem esperar do local.

O nome se deu devido a uma figueira
que há em frente ao
restaurante, então nós
decidimos batizar o
espaço com este nome.
Inclusive, no cardápio
nos pusemos toda
história para que os
amigos tomem ciência
da história.
Hoje, a partir das
18h, na Avenida das
Dálias nº763, em Holambra, será o ponta pé
inicial deste novo espaço gastronômico da
cidade.
De terça a sexta-feira o horário de funcionamento será das 18h
até 23h. Já no sábado
e domingo, o horário
será a partir das 11h da
manhã.

