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Holambra sedia o 1º Encontro de Avicultura na
Região
Na quinta-feira, dia 26,
a cidade de Holambra será
sede do 1º encontro de Avicultura da Região e promete
movimentar o entorno, que
conta com diversas integradoras expressivas, como

Seara, Adoro, Flamboiã e
Grupo Neto. Cerca de 400
produtores rurais vinculados a estas integradoras
devem comparecer ao Centro de Cultura e Eventos
da cidade (Avenida Mario

Bonano, 1498) – além de
visitantes e técnicos dos frigoríficos – para um dia de
troca de conhecimento, networking e bons negócios.
Na mais recente edição, que
ocorreu em Boituva, houve

a geração de R$ 3,5 milhões
em volume de negócios.
Segundo especialistas, o
aquecimento do mercado,
tanto no mercado doméstico como para exportação,
tem promovido a busca dos

avicultores regionais em
eventos como estes, para
melhoria dos seus aviários
e mais conhecimento em
lidar com este mercado
promissor.
O evento é gratuito,

a partir das 8 horas, e a
inscrição prévia poderá
ser feita pelos números de
whatsapp: 15-99747-1026
/ 17-99665-4212. Confira
a grade de palestras com
especialistas na área.
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Prefeitura entrega kits
Fundo Social inicia
Holambra
passa a
de uniforme escolar para Campanha Inverno Sem
2,4 mil alunos
Frio na próxima segunda contar com

equipamentos
laboratoriais
para análise
da água
tratada

A Prefeitura de Holambra deu início essa semana
à distribuição de uniforme
escolar aos cerca de 2,4
mil alunos da rede pública
municipal de ensino. Cada
estudante, da Educação Infantil à Educação de Jovens
e Adultos (EJA), irá receber
um kit composto por uma
calça, uma jaqueta, três

camisetas e dois shorts ou
shorts saia. São itens novos,
entregues gratuitamente e
que carregam as cores da
bandeira da cidade.
A entrega será finalizada
até a próxima terça-feira,
dia 17 de maio. Os itens
estão sendo disponibilizados durante o horário das
aulas.

A edição deste ano da
Campanha Inverno Sem
Frio, promovida pelo Fundo Social de Holambra
para arrecadação de roupas, cobertores e agasalhos, terá início na próxima
segunda-feira, dia 16 de
maio, com cinco pontos
de coleta de doações. Serão aceitos itens novos ou
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Biblioteca Municipal volta a
receber sessões gratuitas de
cinema
A Biblioteca José Maria
Homem de Montes irá
receber três sessões gratuitas de cinema ao longo do
mês de maio. Elas ocorrem

sempre às 19h por meio do
Pontos MIS, um programa
do Museu da Imagem e do
Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura

e Economia Criativa do
Governo do Estado de São
Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por
exibição.
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Holambra sedia Dia de Ação para
Idosos com palestra de inclusão digital
e alongamento
A Prefeitura de Holambra realiza na próxima quinta-feira, dia 19 de
maio, o Dia de Ação para
Idosos, projeto desenvolvido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A atividade,
que acontece das 13h às

16h com entrada gratuita
no Salão da Terceira Idade,
contará com exercícios de
mobilidade física e palestra sobre inclusão digital,
como utilização segura das
redes sociais.
A medida é resultado
de parceria do município

com o deputado federal
Paulo Freire, que indicou
ao Ministério 14 cidades
a serem contempladas
pelo trabalho – entre elas,
Holambra, a pedido do
vereador Wilson Barbosa,
o Bigode.
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Holambra passou a
contar esta semana com
novos equipamentos laboratoriais para realizar a fiscalização e monitoramento da qualidade da água
usados que estejam em tratada e distribuída no
boas condições de uso. Eles município para consumo
serão triados e distribuídos de comércio, indústria e
às famílias em situação residências. O trabalho
de vulnerabilidade social faz parte do Programa de
monitoradas pelo serviço Vigilância da Qualidade
municipal de assistência da Água para Consumo
social. Além de receber Humano, o ProÁgua, do
artigos de vestuário in- Governo do Estado, ao
fantil e adulto, como faz qual a cidade está vincularegularmente
da desde 2017.
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Águas de
Holambra
orienta
Saúde de Holambra amplia
importância
mutirões de combate à
Dengue até o fim do mês
e
utilização
O D e p a r t a m e n t o para todos os sábados
Municipal de Saúde de deste mês. A iniciativa,
correta do
Holambra ampliou a que começou em 9 de
realização de mutirões abril, irá focar agora
de combate ao mos- residências do bairro
quito Aedes Aegypti, Imigrantes, o mais pop- hidrômetro
transmissor da Dengue, uloso da cidade.
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Farmácia Central passa a contar com
área de espera e outras melhorias no
atendimento
A Farmácia Central
de Holambra, que fica
ao lado da Policlínica
Municipal, passou por
reforma e conta agora
com uma série de melhorias para garantir atendimento com mais qual-

idade, rapidez e conforto
aos moradores. Foram
realizados a ampliação
e adequação de salas,
reforma do telhado, separação de guichês para
medicamentos gerais e
de alto custo, fechamen-

to de área de espera com
vidro e a instalação de
ar-condicionado. Para
garantir mais comodidade, foram adquiridas
cadeiras, do tipo longarina.
Pág 6.
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Artigos
Edificar a concórdia no mundo
Paiva Netto
Na revista Globalização do Amor Fraterno (em português, inglês,
francês, esperanto, alemão,
espanhol e italiano) — entregue pela Legião da Boa
Vontade a chefes de Estado
e às delegações presentes
ao High-Level Segment
2007, na sede da ONU
em Genebra, na Suíça —,
apresento, de meu livro
Reflexões da Alma (2003),
notável trecho extraído do
preâmbulo da Constituição da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), aprovada em
16 de novembro de 1945,

por considerar que outro
caminho para a humanidade será o da destruição:
“Se as guerras nascem na
mente dos homens, é na
mente dos homens que
devem ser construídos os
baluartes da Paz”.
É essencial destacar as
propostas e ações de real
entendimento. Diferente
rota para os povos será a
do remédio amargo. Por
isso mesmo, não percamos
a Esperança. Perseveremos
trabalhando “por um Brasil
melhor e por uma humanidade mais feliz”. E não se
trata de argumento simplório, mas, sim, da direção
efetiva da vitória.

Ecumenismo — poderoso instrumento de pacificação dos povos
A Paz entre as nações,
conforme registrei em Jesus e a Cidadania do Espírito (2001), é ainda sinônimo de astúcia e suspeição.
Só haverá a pacificação
do ser humano quando a
Solidariedade e a Fraternidade — o último e esquecido baluarte da Revolução
Francesa — habitarem os
corações.
Urgente se faz que ele,
até mesmo por questão
iminente de sobrevivência,
não apenas pregue a Paz,
mas se transmude nela
própria. Ao vivenciar esse
estado natural de Cidadão

do Espírito, poderemos
dizer com Jesus: “Estas
coisas vos tenho dito para
que tenhais Paz em mim.
No mundo, tereis tribulações. Tende, porém, bom
ânimo, pois Eu venci o
mundo” (Evangelho, segundo João, 16:33).
Daí ser o Ecumenismo
verdadeiramente poderoso
instrumento de Paz num
planeta em que qualquer
diletante promove a guerra.
Ensinou Jesus:
“Bem-aventurados os
pacificadores, porque eles
serão chamados filhos de
Deus” (Evangelho, segundo Mateus, 5:9).
Abro parênteses para
transcrever uma obser-

vação esclarecedora que
integra meu artigo “O dinamismo da Paz”, o qual
dediquei, em agosto de
2000, aos participantes da
Conferência da Cúpula da
Paz Mundial para o Milênio, realizada na sede da
Organização das Nações
Unidas (ONU), em Nova
York, EUA:
Sempre que você ler
em meus escritos ou ouvir
em meus improvisos a
palavra “Ecumenismo”,
por favor, considere o aspecto original do termo. De
acordo com sua etimologia,
“ecumênico” (do grego
oikoumenikós) significa
“toda a Terra habitada” e
“de escopo ou aplicabili-

dade mundial; universal”.
Utilizamos esse vocábulo
sobejamente porque não
haverá verdadeira Paz entre as nações enquanto ela
não for estendida a todos
os habitantes da Terra, a
despeito de religião, visão
particular ideológica, de
ciência, política, filosofia, arte, esporte e assim
por diante. Agora mais do
que nunca, nestes tempos
globais, a paz restrita é
permanente convocação
para novos conflitos.

paramos para perceber o
cotidiano e a singularidade
do outro.
Nossas redes sociais
não nos definem! Posso
postar a sua foto mais
linda, a melhor legenda, o
melhor filtro, porém isso
é pouco comparado ao
quanto somos valiosos de

fato. Sua vida não cabe na
sua rede social, não destruamos nossa singularidade,
não nos limitemos, não
nos comparemos, nossa
vida vale muito mais.

para futura consulta de
suas filhas e sobrinhas.
Mas após à morte da mãe,
Mercedes, em 2020, ele
se propôs a dividir suas
anotações com os leitores
de seu pai.
Esse livro publicado
pela Editora Record é uma
lição para os arrogantes, os
pretensiosos, os sequiosos
de poder, fama e dinheiro.
Tudo isso passa a valer
nada quando nos transformamos em nada, e,
em pouco tempo depois,
menos que nada seremos.

Por isso, é preciso
preencher a mente com
outros objetivos mais nobres. Como a crença numa
outra realidade, um outro
estágio, menos decepcionante do que este, no qual a
vaidade humana consegue
cegar a razão.

José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

A vida real
Todos temos nossas
histórias, traumas, marcas, medos e acertos. Ao
olhar para uma árvore
não podemos julgá-la pelo
que vemos, pois isso não
define a profundidade das
raízes da mesma. O que
vemos, não pode definir a
história singular de cada

ser humano.
Somos tendenciosos
a atribuir nossa visão do
outro sem conhecer a sua
história e sua vida diária.
O que acontece pelas redes sociais revelam isso.
Talvez o que muitas vezes nos impressiona é a
quantidade de seguidores

e likes. Precisamos refletir se não estamos esmagando a essência de cada
pessoa em detrimento da
superficialidade mostrada
nos filtros.
Não somos nossas redes sociais, por lá podemos
ver uma pequena parcela
do que de fato somos. Nos-

sa vida e história vale muito mais que likes e seguidores. Não nos deixemos
enganar, a profundidade
de um homem não pode
ser totalmente descortinada em público. Quantas
vezes vivemos com base
naquilo que vemos nas redes sociais? Poucas vezes

Aleff Amorim é autor
dos livros: “Sempre Foi Sobre Jesus” e “Agitadores”

Somos nada!
*José Renato Nalini
Somos nada! E, logo
mais, menos do que nada.
Como não se apercebem
os humanos de sua insignificância e pequenez!
Basta pensar que o mundo
existiu durante milhões de
anos – sim, milhões! Não
milhares, obscurantistas
fanáticos!... – e ninguém
sentiu falta de nós. Da
mesma forma, logo mais
partiremos. E o mundo
continuará a não sentir
nossa falta.

Vejo o livro “Gabo
& Mercedes: Uma despedida”, escrito por Rodrigo
Garcia, filho de Gabriel
García Márquez, o famoso
escritor colombiano que
ganhou o Nobel de Literatura em 1982. O prêmio
que nenhum brasileiro ainda recebeu, para verificar a
insignificância tupiniquim
no cenário internacional.
Pensei que com a Rainha
Sílvia na Suécia, nós teríamos chance. Nada!
Rodrigo registra no livro os últimos dias vividos

por Gabo, - esse o apelido
de seu pai – que faleceu em
17.4.2014. Mas ele já vinha
morrendo lentamente,
pois perdeu a memória.
Lamentava ter ficado sem
a sua “ferramenta de trabalho”.
Aquele calvário das
pessoas que convivem
com alguém acometido do
mal de Alzheimer e outras
demências é retratado cruamente pelo filho. Os dias
em que não reconhecia a
mulher, com quem se casara em 1958. Ela se indigna-

va e se recusava a acreditar
que fosse a demência que
causasse o esquecimento.
Tudo foi anotado pacientemente pelo filho Rodrigo, inclusive a crescente
debilidade física e mental.
Os lapsos de lucidez, a dolorosa consciência de estar
perdendo a memória, o
cotejo desse idoso inerme,
verdadeira criança, com o
homem forte que era o verdadeiro modelo dos filhos
Rodrigo e Gonçalo.
A intenção de Rodrigo
era guardar essas notas

*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 2021-2022.

A nova face do empreendedorismo paulista
Em 2021, quase 10
milhões de paulistas entre
18 e 64 anos estavam envolvidos com um negócio
próprio, seja na criação
ou na manutenção do empreendimento. É como
se quase toda população
da cidade de São Paulo
ou todos os habitantes de
Guarulhos, Campinas, São

Bernardo do Campo, São
José dos Campos, Santo
André, Ribeirão Preto,
Osasco, Sorocaba, Mauá
e São José do Rio Preto
fossem empreendedores.
Esse número representa
31,4% do total da população adulta do estado.
Caso São Paulo fosse um
país, teríamos a quarta

OS GEMIDOS DA SENZALA
A casa do patrão é formosa,
e bem decorada a grande sala,
mas as mãos que a construíram
passam fome na senzala.
O trabalho é estafante,
E sem nenhum numerário,
faz grotescos calos das mãos,
deixa a alma em frangalhos.
Era assim lá na senzala,
com fazendeiros sem respeito:
comiam a melhor carne
para a senzala só o rejeito.
Banhar-se era somente no rio,
os pés cascudos, a pele tostada,
o lombo calejado
de tanto levar chicotadas!
Nas narinas entre o perfume,
que toda noite exala,
nos ouvidos tristemente chegam
os gemidos da senzala.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Orar
não é pedir, volume 14 da coleção Mensagens
de fé (editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia da Abolição da Escravatura que se
comemora em 13 de maio.

maior taxa de empreendedorismo estabelecido, à
frente inclusive do Brasil
(9,9%). A maior taxa foi
encontrada na Coreia do
Sul (16,4%).
Esse desempenho deveu-se aos empreendedores estabelecidos – com
mais de 36 meses de atividade –, cuja sobrevivência
aumentou. De acordo com
a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor São
Paulo (GEM SP) 2022, a
taxa desses empreendedores no Estado saltou de
10% em 2020 para 12,4%
em 2021. Boa parte disso
é reflexo da retomada da
economia do Estado, cujo
Produto Interno Bruto
(PIB) foi superior ao índice
do Brasil, puxado por TI,
construção e setor financeiro. Exceto o último, os
dois outros segmentos
têm alta participação dos
pequenos negócios.
São os sobreviventes à
pandemia do Covid-19. Ao
permanecer em atividade,
esses empreendedores
mostraram a importância do amadurecimento
da gestão e comprovam
a eficácia de três “vacinas” disponibilizadas no
período: maior acesso a
crédito, por meio do Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe), ingresso em

programas como Auxílio Emergencial e Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego
e da Renda (BEm), e a implantação de tecnologias
digitais – muito impulsionadas pelo Sebrae: 40,4%
dos estabelecidos, 48,9%
dos nascentes e 33,6% dos
novos aceleraram a implantação de tecnologias
digitais ou passaram a fazer uso dessas tecnologias.
O estudo, que é a
maior pesquisa mundial
sobre empreendedorismo,
revelou também outro
lado da moeda do empreendedorismo: a taxa
de empreendedorismo
inicial – com até 3,5 anos
de atividade - apresentou
uma leve redução de 21,2%
(2020) para 19,2% (2021).
E mudou a face dos que
lideram um empreendedorismo inicial. Apesar de
a maioria ainda ser formada por homens (53,8%),
aumentou a participação
das mulheres (46,2%, 1,6
p.p a mais), são jovens
(47,2% têm entre 18 a 34
anos), estão mais escolarizados (42,7% têm ensino
médio completo e 34,6%
possuem o superior completo) e 41,1% declararam
ter renda entre um e seis
salários mínimos, ante
31,9% em 2020.
Os dados revelados
nesse detalhado raio-X

da atividade empreendedora apontam um movimento bem interessante
do empreendedorismo
paulista para os próximos
anos: de um lado, os empreendedores por necessidade – 73% declararam
que abriram um negócio
para ganhar a vida; esse
resultado é inferior ao
resultado de 2020 (76%),
mas ainda assim é um
sinal forte de que ainda
no ano passado a dificuldade de obter um posto de
trabalho moveu boa parte
desses empreendedores.
E de outro lado, dos estabelecidos sobreviventes
à pandemia, que querem
fazer a diferença na sociedade, e que agora precisam
engrenar o processo de
competitividade.
Necessidade ou oportunidade; sonho ou única
saída. Não importa a motivação. Estamos atentos
a essas duas grandes faces

do perfil de empreendedorismo detectadas pela
pesquisa e temos promovido transformações em
nossos produtos e serviços
para atender as diferentes
demandas desses públicos,
fornecendo orientação,
conhecimento de ponta,
acesso à inovação e a mercados que permitam aos
empreendedores transpassar a ponte entre o sonho e o sucesso do negócio.
Neste ano, em que
completamos 50 anos
ininterruptos de apoio ao
pequeno negócio, nosso
compromisso continua
sendo este: estar conectado às necessidades dos
empreendedores, consolidando esses empreendimentos em pilares do
processo de reconstrução
sustentável.
Tirso Meirelles
Presidente do SEBRAE-SP

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

Holambra é sede do 1º Encontro de Avicultura
na Região
Cerca de 400 produtores rurais vinculados a várias integradoras devem comparecer ao Centro de Cultura e Eventos da cidade

De Holambra

avicultores
regionais
em eventos como estes,
Na quinta-feira, dia para melhoria dos seus
26, a cidade de Hol- aviários e mais conheambra será sede do 1º cimento em lidar com
encontro de Avicultu- este mercado promisra da Região e promete sor.
movimentar o entorno,
O evento é gratuito,
que conta com diversas a partir das 8 horas, e a
integradoras expressiv- inscrição prévia poderá
as, como Seara, Adoro, ser feita pelos números
Flamboiã e Grupo Neto. de
Cerca de 400 produtores
whatsapp: 15-99747rurais vinculados a es- 1026 / 17-99665-4212.
tas integradoras devem
comparecer ao Centro
Segue a grade de palde Cultura e Eventos da estras:
cidade (Avenida Mario
Cenários e PerspecBonano, 1498) – além tivas da Avicultura Nade visitantes e técnicos cional e Internacional
dos frigoríficos – para /Dr. Ricardo Santin
um dia de troca de con- – presidente da ABPA
hecimento, networking (Associação Brasileira
e bons negócios. Na de Proteína Animal)
mais recente edição,
Breve Resumo da
que ocorreu em Boitu- Avicultura Paulista /
va, houve a geração de Dr. Érico Pozzer – direR$ 3,5 milhões em vol- tor-presidente da APA
ume de negócios.
(Associação Paulista de
Segundo especialis- Avicultura) e da Cooptas, o aquecimento do erativa Pecuária Holmercado, tanto no mer- ambra
cado doméstico como
Avicultura 4.0 / Alespara exportação, tem sandro Tetsuo – espepromovido a busca dos cialista em climatização

e manejo animal da Big
Dutchman
Biosseguridade:
O
Que Fazer para Melhorar o Desempenho
nos Planteis / Bruno Milagres – gerente
comercial Aves Norte
na Vetanco do Brasil
Sustentabilidade na
Avicultura na Visão do
Produtor Rural / Luciana Dalmagro – vencedora do Prêmio Mulheres do Agro (Bayer/
Abag); produtora rural
e empreendedora da
Fazenda Alta Conquista
Manejo de Inverno
de Frangos de Corte /
André Múrcio – gerente de serviço técnico
para Sudeste da CobbVantress
Crédito Rural: Investir ou não na Avicultura / Fernanda Nanini
– diretora da Agroempreender
Os Benefícios e as
Diferenças de Sistemas
Fotovoltaico /Samuel
Rodrigues de Oliveira –
gerente comercial da
Ecos Solar

Paulínia recebe o 1º Seminário Internacional
do Lúpulo
Da Redação

produção do lúpulo nacional, nos últimos dois
A primeira edição do anos, reforça a oporSeminário Internacional tunidade de crescimento
do Lúpulo chega ao in- desse mercado. Dados da
terior de São Paulo num Associação brasileira de
momento bastante opor- Produtores de Lúpulo,
tuno, em que o setor reg- a Aprolúpulo, mostram
istra crescimento de mais que a produção chegou
de 160% na produção a 24 toneladas em 2021,
nacional dessa cultura. contra 9 toneladas em
O lúpulo brasileiro ga- 2020. “Se o lúpulo brarante aroma e frescor sileiro já é uma realidade,
diferenciados, podendo precisamos garantir que
trazer ainda mais qual- ele venha para ficar. Por
idade para a produção isso, a troca de experiênnacional de cervejas. No cias entre os represenentanto, esse crescimen- tantes do setor é fundato esbarra em alguns en- mental”, explica Herman
traves que, se discutidos, Wigman, diretor da Van
podem fazer o cultivo do de Bergen, organizadora
lúpulo registrar um salto do evento, e vice-presiainda maior no Brasil. dente da Aprolúpulo.
E é justamente essa a
O 1º Seminário Intermissão do 1º Seminário nacional do Lúpulo trará
Internacional do Lúpu- grandes nomes do setor
lo, que acontecerá em como os dos engenheiros
Paulínia nos dias 19 e 20 agrônomos, Hernan Tesde maio. O evento con- ta, especialista em cultitará com palestras dos vo, processamento e utiprincipais especialistas lização do lúpulo, além
do setor, proporcionan- de sócio da Lúpulos Ando o compartilhamento dinos; Gabriel Fortuna,
de experiências e opor- especializado em manetunidades entre partici- jo de lúpulo e consultor
pantes de diversas local- em 6 estados brasileiros;
idades.
Renan Furlan, especialO desempenho da izado em melhoramento

genético e consultor em
5 estados brasileiros;
Felipe Francisco, pioneiro como pesquisador e
consultor de lúpulo no
Brasil e o homenageado
Rodrigo Velardi, precursor do lúpulo nacional e
referência no setor. Diego Gomes, do Grupo
Petrópolis e José Felipe
Cordeiro, co-fundador
da Cerveja Wals, também compõem o time
de palestrantes. Além
de painéis e mesas redondas, o 1º Seminário
Internacional do Lúpulo oferecerá aos participantes uma visita ao
novo viveiro da Van de
Bergen, com capacidade
para produzir até 300
mil mudas de lúpulo por
ano, com as mais modernas tecnologias de estufa. “Compartilhar essa
experiência com os participantes é reforçar ainda mais a importância
do cultivo do lúpulo para
o Brasil. O novo viveiro
da Van de Bergen é mais
uma certeza de que o lúpulo tem um futuro próspero por aqui”, reforça
Felipe Wigman, sócio da
Van de Bergen.

O 1º Seminário Internacional do Lúpulo é
organizado pela Van de
Bergen, com patrocínio
do Grupo Petrópolis,
Brava Terra e Agrofarmpol, e recebe apoio da
Aprolúpulo e especialistas do setor. As atividades
ocorrerão no Vitória Hotel Convention Paulínia,
a partir das 15 horas do
dia 19/05. No dia 20/05,
as palestras começam às
8 horas e terminam às 16
horas.
Sobre o 1º Seminário
Internacional do Lúpulo – O Seminário Internacional do Lúpulo tem
como objetivo debater e
compartilhar perspectivas, experiências, desafios e oportunidades deste
novo momento do lúpulo
no Brasil. Concilia objetivos técnicos e estratégicos para que produtores
e empresas do Brasil
possam pensar, criar e
agir a cadeia do lúpulo de
forma coordenada, com
inovações em produtos,
padrões de uso, processos produtivos e tendências na velocidade demandada pelo mercado

internacional. A primeira
Serviço:
edição do evento acontePaulínia recebe o1º
cerá em 19 e 20 de maio, Seminário Internacional
em Paulínia (SP). Mais do Lúpulo
informações e inscrições
Data: 19 e 20/05/22
no site www.seminariLocal: Paulínia/SP odolupulo.com.br.
Vitoria Hotel Convention
Center

Profissionais rurais participam de cursos de
capacitação gratuitos em Jaguariúna
De Jaguariúna

rurais e prestadores de
serviço do município
A Secretaria de Meio puderam participar da
Ambiente de Jaguariú- Capacitação de Operna, por meio do departa- ação e Manutenção de
mento de Agropecuária e Roçadeira Lateral e da
Meio Ambiente, realizou Capacitação de Opersemana passada cursos ação e Manutenção de
gratuitos em parceria Motosserra.
com o Serviço Nacional
Durante os encontros
de Aprendizagem Rural foram tratados assuntos
(SENAR).
Produtores como: segurança e saúde

do profissional e operação e manutenção dos
equipamentos. O objetivo foi garantir a correta
utilização e fornecer informações importantes
sobre a preservação do
meio ambiente.
A secretária de Meio
Ambiente e vice-prefeita, Rita Bergamasco,
ressalta que os cursos

visam auxiliar cada vez
mais os profissionais
que atuam em Jaguariúna. “Nós queremos
sempre
proporcionar
aos trabalhadores um
aprendizado simples e
objetivo das práticas e
o uso correto dos equipamentos, seguindo as
normas vigentes”, afirmou a secretária.
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CULTURA:

Biblioteca Municipal
volta a receber sessões
gratuitas de cinema
Sessões ocorrem sempre às 19h por meio do Pontos MIS

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá
receber três sessões gratuitas de cinema ao longo do
mês de maio. Elas ocorrem
sempre às 19h por meio do
Pontos MIS, um programa

do Museu da Imagem e do
Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado de
São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por

exibição. Recomenda-se,
se possível, agendamento antecipado, disponível
por meio do telefone (19)
3802-4423 ou presencialmente.
Na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, entra em
cena “O Iluminado”. Voltado para pessoas acima
de 16 anos, o longa conta a
história de Jack Torrance,
que aceita ser caseiro de
inverno do isolado Hotel
Overlook, nas montanhas
do Colorado, na esperança
de curar seu bloqueio de
escritor. Ele se instala com
a esposa, Wendy, e o filho,
Danny. O garoto logo começa a ser atormentando
por premonições.
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EDUCAÇÃO:

Prefeitura entrega kits de
uniforme escolar para 2,4
mil alunos
São itens novos, entregues gratuitamente e que carregam as cores da
bandeira da cidade

A Prefeitura de Holambra deu início essa
semana à distribuição de
uniforme escolar aos cerca de 2,4 mil alunos da
rede pública municipal
de ensino. Cada estudante, da Educação Infantil
à Educação de Jovens e
Adultos (EJA), irá receber um kit composto por
uma calça, uma jaqueta, três camisetas e dois
shorts ou shorts saia. São
itens novos, entregues
gratuitamente e que carregam as cores da bandeira da cidade.
A entrega será finalizada até a próxima terça-feira, dia 17 de maio.
Os itens estão sendo disponibilizados durante o
horário das aulas. A primeira unidade a receber
os uniformes foi a Escola
Casulo, no bairro Parque
dos Ipês. A chegada, nesta terça-feira, 10 de maio,

foi acompanhada de perto pelo prefeito Fernando
Capato, seu vice, Miguel
Esperança, e pela diretora municipal de Educação, Claudicir Pícolo.
“São itens de muita
qualidade, que garantem
igualdade, reforçam a

segurança e contribuem
para organizar o nosso
sistema de ensino”, avaliou o prefeito.
A diretora, por sua
vez, ressalta a importância da utilização e do cuidado permanente com
as roupas. “A criança
uniformizada está mais
protegida e é mais facilmente reconhecida por
funcionários, pelo transporte e pelos próprios
moradores”,
explica
Claudicir. “O município
faz um investimento importante em uniforme
e em material escolar.
É essencial que os pais
orientem as crianças e
ajudem a cuidar durante
todo o ano para que o ensino seja bem estrutura
e o mais efetivo possível
para o estudante”.
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PREVENÇÃO:

Saúde de Holambra amplia mutirões de
combate à Dengue até o fim do mês
A iniciativa, que começou em 9 de abril, irá focar agora residências do bairro Imigrantes, o mais populoso da cidade

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra ampliou a realização de mutirões de
combate ao mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, para
todos os sábados deste

mês. A iniciativa, que começou em 9 de abril, irá
focar agora residências
do bairro Imigrantes, o
mais populoso da cidade. No próximo dia 14 a
ação será no Residencial
Van den Broek, entre 8h

e 12h.
“Durante a semana,
nas atividades de rotina,
os agentes encontram
muitas casas fechadas e
o bairro é grande”, explicou o diretor municipal
de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. O trabalho
conta com a participação
de 15 agentes de saúde
que fazem visitas de casa
em casa para a retirada
de possíveis criadouros,
orientações ao morador
e entrega de material informativo. Eles estarão
uniformizados e identificados com crachás.
O último balanço divulgado pelo setor revela que Holambra registrou este ano 99 casos
de Dengue. No ano pas-

sado inteiro foram 24.
Uma situação que reforça a necessidade da
prevenção para evitar
a doença. Para Valmir,
é fundamental o trabalho em conjunto entre
Prefeitura e população.
“Pedimos para que a
população abra as casas
para os agentes”, explicou. “Também é necessário que os cuidados
para evitar a proliferação do mosquito sejam
tomados de maneira
frequente, independentemente da estação do
ano, evitando o acúmulo
de água parada e monitorando sempre o jardim
e o quintal”.
No Portal do Governo, em www.holambra.

sp.gov.br, está disponível para impressão um
panfleto com ações que
devem ser realizadas
semanalmente.
Além
disso, é possível que a
população
contribua
denunciando possíveis
criadouros por meio da
Ouvidoria ou pelo aplicativo Sem Dengue, disponível para telefones
nas plataformas Android
e iOS. O telefone da Vigilância em Saúde é o (19)
3802-2744.
Em caso de suspeita
de Dengue, a orientação
é procurar a unidade de
saúde o mais rápido possível.
Como combater
mosquito:

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

Sintomas da Dengue:
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
o
- Manchas vermelhas
no corpo

Farmácia Central passa a contar com área de
espera e outras melhorias no atendimento
A Farmácia Central
de Holambra, que fica ao
lado da Policlínica Municipal, passou por reforma
e conta agora com uma
série de melhorias para
garantir
atendimento
com mais qualidade, rapidez e conforto aos moradores.
Foram realizados a
ampliação e adequação
de salas, reforma do telhado, separação de guichês para medicamentos
gerais e de alto custo,
fechamento de área de
espera com vidro e a instalação de ar-condicio-

nado. Para garantir mais
comodidade, foram adquiridas cadeiras, do tipo
longarina. O atendimento também foi modernizado a partir da instalação de um sistema de
senhas.
“Saúde é nossa prioridade e fazemos questão
de investir para garantir
um trabalho que prestigia o usuário e que nos
ajudará a cuidar melhor
das pessoas”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato.
A Farmácia Central
Municipal dispõe de 240

tipos de medicamentos
padronizados pelo Sistema Único de Saúde, o
SUS. São, entre outros,
analgésicos, diuréticos,
anti-inflamatórios, antibióticos,
anti-virais,
corticoides, anti-hipertensivos, anti-ácidos e
psicotrópicos.
Remédio em Casa
Além da estrutura física, a Farmácia Municipal
conta ainda, desde o ano
passado, com o programa Remédio em Casa,
que consiste na entrega
domiciliar de medica-

mentos de uso contínuo
para moradores acima
de 60 anos e que recebem acompanhamento
nas unidades básicas de
saúde de Holambra. Para
ter acesso ao serviço, o
morador deverá solicitar
o remédio por meio do
aplicativo “Holambra Conectada”, disponível para
celulares que utilizam os
sistemas iOS e Android.
Basta preencher os campos e enviar uma foto da
receita médica dentro
da data de validade. “Os tuário e, em seguida, en- Tudo muito fácil e rápiprofissionais de saúde viarão os medicamentos do”, explica o diretor da
farão a análise do pron- para a casa do paciente. pasta.

Animais vítimas de maus tratos são atendidos
pelos profissionais do Centro de Atendimento
animal

Iniciado no começo
do mês de abril deste
ano, o Centro de Atendimento Animal de Santo

Antônio de Posse vem
atuando neste primeiro
momento na castração
dos animais das famílias

inscritas no Cadastro
Único, com o objetivo
de diminuir os índices
de abandono de animais
no município, porém ao
longo desse primeiro
mês, os veterinários têm
se deparado com casos
de maus-tratos a animais, necessitando da
intervenção medicamentosa e de acolhimento.
Entre os casos estão
um cavalo que foi encontrado no centro da
cidade, em frente à rodoviária, totalmente debilitado e sem condições de
conseguir levantar, que
rapidamente foi aten-

Prazo para retirada de
medicamentos de alto
custo é do dia 1º ao
10 de cada mês
O Programa Alto Custo é disponibilizado pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) em conjunto com
o Estado. Nesse serviço
o medicamento é solicitado através de um processo montado de acordo
com o protocolo exigido,

sendo essa documentação enviada e auditada
por um médico do Estado, que autoriza ou não a
dispensação do mesmo.
O medicamento vem
para o município com
um documento em nome
do paciente, que tem pra-

zo para ser devolvido assinado, caso contrário, o
medicamento é suspenso.
Por esse motivo, é importante retirar seu medicamento na data correta, entre o dia 1º ao 10 de
cada mês.

dido pelos veterinários
que entraram com medicação e vitaminas. Após
os primeiros socorros o
cavalo conseguiu se levantar e se encontra em
recuperação.
Esse também foi
o caso de uma cadela
abandonada no bairro
Cidade Jardim. Cega e
com miíase (bicheira),
ela recebeu o tratamento
necessário e encontra-se
aos cuidados da pessoa
que a encontrou. Outro
animal atendido foi um
cachorro da raça Pitbull,
socorrido após ser espancado no centro da ci-

dade, sendo encontrado
com edemas, inchaço no
rosto e patas. O animal
se encontra em recuperação e está para adoção
responsável.
Mais casos foram
atendidos pelos veterinários do Centro de
Castração, o que levanta
o alerta quanto os altos
números de violência e
abandono animal. Lembre-se, maltratar e abandonar animais é crime, e
a Lei contra maus-tratos
de animais já está em vigor no município.
Serviço

público

Castração Animal
Os interessados devem fazer o agendamento através do site (https://pmsaposse.sp.gov.
br/cadastro-castracao-gratuita/) ou presencialmente na Academia
da Saúde, localizada na
rua Luiz Adriano Milanês, nº 11, no bairro São
Judas, das 8h às 14h.
Mais informações podem sem obtidas através
do telefone (19) 38962556.

Matéria:
Anderson
Oliveira
de
MTB: 0092086/SP
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MONITORAMENTO:

Holambra passa a contar com equipamentos
laboratoriais para análise da água tratada
O trabalho faz parte do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o ProÁgua, do Governo do Estado
nicípio para consumo
de comércio, indústria e
residências. O trabalho
faz parte do Programa de
Vigilância da Qualidade
da Água para Consumo
Humano, o ProÁgua, do
Governo do Estado, ao
qual a cidade está vinculada desde 2017. A
iniciativa tem por objetivo principal colaborar
na promoção e proteção
da saúde da população
por meio da garantia da
potabilidade do bem.
De acordo com o
realizar
a
fiscalização
Holambra
passou
diretor
municipal de
e
monitoramento
da
a contar esta semana
Saúde,
Valmir
Marcequalidade
da
água
tratacom novos equipamenlo
Iglecias,
o
ProÁgua
da
e
distribuída
no
mutos laboratoriais para

desenvolve ações para
assegurar a qualidade
dos sistemas e soluções
alternativas de abastecimento, identificando
e intervindo em situações de risco à saúde
dos consumidores. Isto
implica em atuação integrada e abrangente no
contexto da produção e
consumo da água, englobando desde a gestão
dos recursos hídricos
até os impactos à saúde
dos consumidores. Os
testes, em Holambra,
eram realizados até aqui
por meio de laboratório
terceirizado.

O Estado encaminha
mensalmente
um
calendário com número de amostras e análises que devem ser
solicitadas, de acordo
com sorteio. São feitas
análises preliminares e,
em seguida, o material
é encaminhado para o
Instituto Adolfo Lutz,
que realiza análise fisioquímica, organoléptica
e microbiológica.
“A Vigilância em
Saúde do município é
responsável pela execução da atividade por
aqui, com medição de
PH, temperatura e clo-

ro. Funcionários foram
capacitados nas últimas semanas e estamos
certos de que a ação
irá contribuir para prevenção de riscos e a promoção da saúde”, explicou o diretor.
Desde que assumiu
os serviços de água e esgoto do município, em
2016, a concessionária
Águas de Holambra divulga mensalmente, nas
contas de água, atendendo à legislação, o
resultado de análises
feitas pela empresa no
produto distribuído em
toda a cidade.

Holambra sedia Dia de Ação para Idosos com
palestra de inclusão digital e alongamento
A Prefeitura de Holambra realiza na próxima quinta-feira, dia 19
de maio, o Dia de Ação
para Idosos, projeto
desenvolvido pelo Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos. A atividade,
que acontece das 13h às
16h com entrada gratuita no Salão da Terceira Idade, contará com
exercícios de mobilidade
física e palestra sobre inclusão digital, como utilização segura das redes

sociais.
A medida é resultado
de parceria do município com o deputado federal Paulo Freire, que
indicou ao Ministério 14
cidades a serem contempladas pelo trabalho –
entre elas, Holambra, a
pedido do vereador Wilson Barbosa, o Bigode.
“Será uma atividade voltada à promoção
de qualidade de vida,
de conscientização e de
aprendizado”, avalia a
diretora municipal de

Promoção Social, Viviane Furgeri. Segundo ela,
a palestra será, em especial, para além da aula
de alongamento, será
muito importante para
integrar os idosos da cidade por meio de aula
prática e, de outro lado,
alertá-los para os riscos
de golpes e outras práticas criminosas que têm
esse grupo como alvos
principais.

dia 12, integrantes do
Grupo Reviver, que participação do Dia de Ação
para Idosos na próxima
semana, foram levados
pelo Fundo Social de Solidariedade de Holambra ao Parque Van Gogh.
Na agenda, passeios de
pedalinho pelo Lago do
Holandês, lanche e confraternização ao ar livre.
A atividade foi acompanhada pela primeira-dama Yvonne Schouten
Passeio no parque
Capato, presidente voNesta
quinta-feira, luntária do Fundo.

Águas de Holambra orienta importância e
utilização correta do hidrômetro
De Holambra
Presente em todas as
residências do município, o hidrômetro, também conhecido como
medidor ou relógio, é
um aparelho de precisão
utilizado para registrar o
volume de água consumido mensalmente, pelas pessoas que habitam
o imóvel.
Esse
equipamento,
além de permitir o controle do consumo, pode
facilitar a identificação
de vazamentos internos

e possibilita a cobrança
justa da conta de água.
Para que a medição seja
correta, é necessário que
o usuário também tome
alguns cuidados: não violar lacres, instalar a caixa-padrão e não alterar a
instalação nem o funcionamento do aparelho.
Quando o usuário
identificar ou suspeitar
de problemas com seu
hidrômetro, pode solicitar uma vistoria, como
explica o coordenador de
comercial de Águas de
Holambra, Victor Villela

Aroeira. “Ao identificar
qualquer suposto problema com o equipamento,
o usuário deve ligar para
a concessionária e solicitar uma visita técnica de
avaliação. Caso seja confirmado algum tipo de
problema pela equipe, a
troca do aparelho é feita
pela concessionária sem
custos para o cliente”, explica Victor.
MONITORE
SEU
CONSUMO SEMANAL
- Escolha um dia da semana, e sempre no mesmo horário, faça a leitura

do hidrômetro, anotando
somente os algarismos
pretos. Para saber o volume de água já consumido, subtraia o número
pela leitura registrada na
conta do mês anterior.
- Acompanhe o consumo de água de sua residência e, caso tenha
alguma dúvida sobre o
volume gasto ou o valor
cobrado pela concessionária, entre em contato
com a Águas de Holambra pelo 0800 595 3333
(24 horas – fixo, celular e
Whatsapp).

Ganhadores da Campanha APP Premiado
Dia das Mães já podem receber receber seus
prêmios na ACE
Saiu o resultado da
Campanha App Premiado
Dia das Mães! A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE
Holambra) realizou na
tarde desta terça-feira,
10 de maio, às 15 horas, a
apuração dos cupons.
Para concorrer nesta
edição, os consumidores cadastraram cupons
fiscais no aplicativo ACE
Holambra. Eram válidos
cupons fiscais com valor
igual ou superior a R$
50,00. Cada documento
fiscal cadastrado equivalia
a um ticket para participar
do sorteio de R$ 5 mil em
compras. Veja o resultado
(a apuração também está

disponível no Aplicativo dastrou cupom fiscal do
ACE Holambra):
Autoposto Pioneiro
4º prêmio – Leonardo
CLASSIFICAÇÃO NO Seixas – vale-compras de
SORTEIO – NOME DO R$ 200,00 – cadastrou
GANHADOR – PRÊMIO cupom fiscal do Autopos– EMPRESA ONDE RE- to Pioneiro
CEBEU CUPOM FISCAL
5º prêmio – Emerson
1º prêmio – Andréia Baumgarten Passos – vaLaporte – vale-compras le-compras de R$ 200,00
de R$ 1000,00 – cadas- – cadastrou cupom fiscal
trou cupom fiscal da Mul- do Autoposto Pioneiro
tidrogas Holambra Cen6º prêmio – José Zan
tro
da Silva – vale-compras
2º prêmio – Bryan Ey- de R$ 200,00 – cadastrou
sink – vale-compras de cupom fiscal do AutoposR$ 800,00 – cadastrou to Pioneiro
cupom fiscal do Autopos7º prêmio – Roney
to Pioneiro
Thomas Van Leeuwen
3º prêmio – Wagno – vale-compras de R$
Santos Carlos – vale-com- 200,00 – cadastrou
pras de R$ 600,00 – ca- cupom fiscal do Autopos-

to Pioneiro
8º prêmio – Ronyele
Ernandes Gallo – vale-compras de R$ 200,00 –
cadastrou cupom fiscal do
Autoposto Pioneiro
9º prêmio – Denise Cândida Duarte Perez – vale-compras de
R$ 200,00 – cadastrou
cupom fiscal da Tropical
Jeans
10º prêmio – Valdemir
Batista Barbosa – vale-compras de R$ 200,00 –
cadastrou cupom fiscal da
Magazine Alcione
11º prêmio – Cornélia
C G W Kievitsbosch – vale-compras de R$ 200,00
– cadastrou cupom fiscal
da Multidrogas Holambra

Centro
12º prêmio – Gabriela de Oliveira Nascimento – vale-compras de
R$ 200,00 – cadastrou
cupom fiscal da Multidrogas Holambra Imigrantes
13º prêmio – Adriana
Maria Marques de Oliveira – vale-compras de
R$ 200,00 – cadastrou
cupom fiscal da Multidrogas Holambra Centro
PREMIAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS
Conforme anunciado
em regulamento e como
ação de valorização aos
funcionários do comércio, a ACE também sorteou 3 vales-compras (R$

300,00, R$ 200,00 e R$
100,00, respectivamente)
para os colaboradores das
empresas que contemplaram os três primeiros lugares na apuração principal. Veja o resultado:
1º prêmio - Vale-compras de R$ 300,00
– ganhadora: Atalia de
Carvalho Oliveira, da
Multidrogas Centro
2º prêmio - Vale-compras de R$ 200,00 – ganhador: Fábio Silva Salustiano, do Autoposto
Pioneiro
3º prêmio - Vale-compras de R$ 100,00
– ganhador: Fábio Silva
Salustiano Júnior, do Autoposto Pioneiro
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SOLIDARIEDADE:

Fundo Social inicia Campanha Inverno Sem
Frio na próxima segunda
Serão aceitos itens novos ou usados que estejam em boas condições de uso

A edição deste ano da
Campanha Inverno Sem
Frio, promovida pelo
Fundo Social de Holambra para arrecadação
de roupas, cobertores e
agasalhos, terá início na

próxima segunda-feira,
dia 16 de maio, com cinco pontos de coleta de
doações. Serão aceitos
itens novos ou usados
que estejam em boas
condições de uso. Eles

serão triados e distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade
social monitoradas pelo
serviço municipal de assistência social.
Além de receber artigos de vestuário infantil
e adulto, como faz regularmente, a ação terá em
2022 um esforço adicional: reunir roupas e sapatinhos também de bebês e crianças menores,
muitas vezes guardados
pelos pais quando o
tamanho já não é adequado. “Sabemos que
muitas das famílias assistidas pela campanha
têm crianças de colo,
que também precisam

de doações. Nossa ideia
é trabalhar com enfoque
também nestes itens
esse ano”, explicou a
primeira-dama Yvonne
Schouten Capato, presidente voluntária do
Fundo Social.
A arrecadação será
feita por meio de caixas
da campanha que serão
disponibilizadas, a partir de segunda, na Prefeitura, no Departamento
Municipal de Promoção
Social, no Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade e
no NAOTT, o Núcleo de
Atenção e Orientação
Terapêutica ao Traba-

lho (ver abaixo). Todos
os locais funcionam de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.
“Além das doações
de moradores, estamos
abertos a contribuições
de empresas e instituições que queiram aderir
ao Inverno Sem Frio”,
explica Yvonne. “Toda
participação é bem-vinda e nos ajuda a fazer a
diferença na vida dessas
famílias”. A campanha
seguirá em atividade até
o dia 30 de julho.

Rua Protéas, 188,
Sala 2 - Morada das Flores
CRAS - Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS)
Rua Liziantus, 200,
Praça dos Pioneiros Centro
Salão da Terceira
Idade
Rua Muscaris, 99 Morada das Flores
NAOTT - Núcleo de
Atenção e Orientação
Terapêutica ao Trabalho
Rua Frésias, 66 - GiOnde levar doações? rassóis de Holanda
Departamento MuniPrefeitura Municipal
cipal de Promoção soAlameda Maurício de
cial
Nassau, 444 - Centro

