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Prefeitura de Holambra abrirá as portas para visitação pública
Cidade

Neste sábado, 12 de dezembro, das 9h 
ao meio-dia, a população poderá conferir o 
resultado das obras e melhorias realizadas 

no Paço Municipal da cidade. A programação 
acontece logo após a inauguração das obras 
de reforma da sede do Núcleo de Atenção e 

Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT, 
marcada para 8h30.          

  5

Covid
Registro da semana com  
17 novos casos 5

Legislativo
Confira os últimos projetos  
aprovados pelos vereadores

Economia
A ceia de natal 
ficou mais cara

Para receber o jornal semanalmente 
através dos meios eletrônicos , solicite:

3 12
(19) 98835-2244  

 jornaleletronico@jcholambra.com.br
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Opinião2
Editorial

Tem-se  visto,  nos últimos 
dias,  uma batalha política pelo 
uso da vacina contra o Coro-
navirus. Governos estaduais a 
favor, fazendo um esforço para 
garantir à população instru-
mentos seguros e universais e 
do outro o governo federal na 
sua política negacionista. 

Entre a disputa que se dese-
nha para a presidência da repú-
blica em 2022, está a população 
que se vira como pode para vi-
ver e sobreviver e aguarda uma 
diretriz única e segura para 
pautar seu dia a dia.

Não cabe aqui procurar 
quem tem razão ou leva vanta-
gem política sobre vacinar ou 
não vacinar. Mas, cabe dizer 

que os administradores deste 
país, do presidente ao prefeito,  
devem zelar pela saúde e pelo 
bem estar da população que os 
elegeu e os paga regiamente, 
com dinheiro e com poder.

Alinhando-se a estas corren-
tes antagônicas -  vacinar ou 
não vacinar -  muitos cidadãos 
discutem pelas mídias sociais 
esta questão como se houvesse 
por trás dela um plano diabólico 
de controle do ser humano ou de 
modificação da genética huma-
na em massa. Estas discussões 
fazem parte do imaginário das 
pessoas, ao longo de sua histó-
ria,  devido à pouca informação 
ou à credulidade, sem crítica, 
aos líderes que escolhidos

Vale lembrar apenas que no 
início do século, em 1904, no 
Rio de Janeiro, providências em 
torno do combate às  diversas 
doenças  provocaram grandes 
polêmicas. A campanha de com-
bate à varíola, à peste bubônica 
e à febre amarela, resultou em 
uma revolta popular e militar 
contra a lei que tornava obriga-
tória a vacinação em massa.

Talvez, em 2120, alguém 
possa recontar esta história 
com surpresa e ironia sobre a 
vacinação contra o Coronavi-
rus, como a vacinação coman-
dada por Oswaldo Cruz no iní-
cio dos anos 1900, na capital do 
país até então.

Quem viver verá e serão poucos!

A guerra das vacinas Histórias de Dona Ilda

Quando ingressei no ma-
gistério secundário, apesar 
de ter escolhido cadeira em 
uma cidade próxima, a con-
dução era difícil: eu tinha 
que ir cedo e voltar à tarde. 
Almoçava então na casa de 
uma senhora, que abrigava 
alunos e professores do co-
légio.

 No único hotel existente 
não dava para almoçar, pois 
era tipo “sopa com caldo 
de macarrão vermelho do 
almoço de segunda feira”. 
Até eu que nunca não ha-
via percebido isso, achava 
a sopa deliciosa! Mas, veio a 
decepção: 

- “Não tome mais sopa que 
é feita na segunda, pois, é 
feita com as sobras da ma-
carronada do domingo!”

 Há pouco tempo me en-
contro com um ex-aluno da-
quele tempo: homem feito, 
filhos criados, dono de dois 
colégios perto de S. Paulo. 
Imaginem se não íamos co-
meçar a sessão saudosista, 
inclusive pelo fato dele ter 
almoçado na casa onde eu 
almoçava. Então digo-lhe:

 - “Luiz: Você se lembra do 
papagaio de D. Josefa?”

 - “Como não? Pois, não al-
moçávamos com o dito no 
poleiro, perto da mesa, ber-
rando e “bordando” o jornal 
que ela punha para prote-
ger o chão da sala?” Rimos 
muito! O entusiasmo pelo 
meu trabalho, nem de leve 
deixava que eu me aborre-
cesse com a cena. Apenas 
eu estranhava mas, como 
eu era “sapo de fora”, tinha 
que aceitar a situação. En-
tão meu aluno querido me 
diz:

 - “A senhora se esqueceu 
da água do cachorro?”

 - “Que água do cachorro?”
 - “Pois D. Josefa desfolha-

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

va os pés de alface que iria 
preparar para os hóspedes, 
colocava-os num bacião de 
água, no chão, na porta da 
cozinha. Dali a um pouco 
vinha o cachorro e bebia a 
água!”

 - “E nós comíamos a alfa-
ce?”

 - “É isso mesmo!”
 - Só agora fiquei sabendo 

disso, quando muitos anos 
são passados e muita água 
com baba de cachorro já 
passou debaixo da ponte! E 
a conclusão a que chego é 
que psicologicamente não 
fui afetada, comendo ao 
lado de um papagaio pou-
co asseado e fisicamente 
acho que fiquei mais forte, 
comendo alface de água 
com baba de cachorro!...

 E salve o PROFESSOR 
predestinado sofredor que, 
como um apóstolo, sorri-
so nos lábios, ainda que a 
alma chore, vai lutando, es-
corregando, se levantando, 
com péssimos salários, cri-
ticado ou elogiado, mas vai 
em frente, desempenhan-
do sua árdua tarefa, tão fe-
lizmente definida pelo meu 
famoso professor NELSON 
OMEGNA:

      A PROFISSÃO É NO-
BRE, MAS É POBRE!

O Papagaio de D. Josefa

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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Nos últimos dias o mundo 
vem contabilizando número 
crescente de casos e consequ-
ências letais elevando a preo-
cupação de agentes de saúde, 
infectologistas e OMS com a 
despreocupação com que po-
pulações - em todos os países – 
estão encarando as festas de Na-
tal e celebrações de Ano Novo. 

Por aqui, as medidas restriti-
vas para o período ainda enfren-
tam resistência por parte do go-
verno federal e seus apoiadores. 
Um crime!

Às populações não faltam 
dados e informações. O assun-
to é prioridade nas mídias. Mas 
enquanto viagens de Ação de 
Graças nos EUA bombaram, en-
quanto mais de um milhão de 
pessoas se juntou no velório de 
Diego Maradona, enquanto ca-
riocas e paulistas lotam praias a 
perder de vista, cresce o grau de 
potencialização do vírus lotan-
do leitos de UTI, sobrecarregan-
do médicos, enfermeiros e auxi-
liares de saúde até a exaustão.

Não se discute se uma popu-
lação cansada merece abrir vál-

Até que ponto você é responsável pela 
irresponsabilidade de seu semelhante? 

vulas de escape para aliviar ten-
sões; se merece dar vazão a seus 
instintos e anseios; se merece ser 
olhada com condescendência. 
Como ser gregário o homem – e 
a mulher, por óbvio – tem enor-
me dificuldade de viver isolado, 
apartado de seu bando. Compre-
ensível o comportamento, mas a 
um custo cada vez mais elevado 
para inocentes incautos. 

Não têm consciência de que 
estamos vivendo uma guerra 
real que ceifa vidas diariamente, 
destrói economias, desajusta se-
res humanos inconscientemen-
te, levando a comportamentos 
esdrúxulos. A adaptação a uma 
nova realidade que pode não 
estar totalmente resolvida com 
vacinas de expectativa trará con-
sequências outras de “pós-guer-
ra”. Como em qualquer conflito 
bélico você entra nele como um 
e dele sai como outro!

Transferiu-se a responsabi-
lidade e coordenação de medi-
das cautelares e de contenção 
da pandemia a governadores e 
prefeitos em grande parte caren-
tes de recursos humanos, mate-

riais, tecnológicos, econômicos. 
Somos um país que engloba 
culturas díspares, inculto por na-
tureza, fácil de ser manipulado 
por meios de comunicação até 
recentemente estranhos. Uma 
população desorientada por no-
tícias dispares de todos os lados 
vem pagando a conta com suas 
vidas. Perdas que caminham 
para 200 mil!   

A equação controle da pan-
demia x proteção das economias 
x preservação da sanidade men-
tal da população, acrescida dos 
abomináveis interesses políticos 
sem nome, não é de fácil solução.

Mas estamos em guerra não 
declarada, aguardando que as 
vacinas - ainda que sob o jugo 
da politicagem – possam vir a ser 
o nosso Plano Marshall (o de re-
cuperação econômica da Europa 
após a II Guerra Mundial) 

Por tudo isso, e mais uma vez, 
cabe a indagação: “Até que ponto 
você é responsável pela irrespon-
sabilidade de seu semelhante?



3

www.jcholambra.com

Política Holambra, 11 de dezembro de 2020 3

Da redação

A Câmara Municipal de 
Holambra aprovou um pro-
jeto que dará nome de ex-
-moradores a 27 estradas da 
cidade. A votação ocorreu 
durante a 4ª Sessão Extraor-
dinária.

 O Projeto de Lei nº 21, 
de autoria  das vereadoras 
Jacinta Elizabeth Van Den 
Broek Heijden e Naiara Re-
gitano Hendrikx, visa faci-
litar a localização e acesso 
nestas regiões, já que os 
nomes escolhidos remetem 
à antigos moradores do lo-
cal, que por conta do tempo 
de moradia e, muitas vezes, 
do trabalho prestado no de-
correr dos anos, se torna-
ram ‘pontos de referência’ 
nessas estradas. As nomen-
claturas foram escolhidas 
através de pesquisa e em 
conjunto com a Prefeitura.

Para Jacinta, o principal 
objetivo da iniciativa é re-
conhecer através dos pio-
neiros a origem do muni-
cípio, “assim conseguimos 
valorizar a nossa história 
reconhecendo através dos 
nomes propostos, uma 
continuação dos objetivos 
iniciais de nossos anteces-
sores e que se confundem 
até mesmo com a história 
de Holambra. Somos muito 
gratos pelo município em 
que vivemos, fruto de mui-
to trabalho, suor e lágri-
mas de muitos de nossos 
pioneiros, por isso é justa 
e merecida essa singela 
homenagem aos nossos 
imigrantes. Quem tem pas-
sado tem história e pela 
manutenção de nossas ra-
ízes, o meu muito obrigada 
a todos,” exaltou.

“Foi uma honra partici-
par desse projeto, é uma lei 

Estradas recebem nomes de ex-moradores
Vereadores aprovaram projeto em sessão extraordinária

que completa e contempla 
todas as estradas do municí-
pio. Vale ressaltar que a no-
menclatura das HBR’s com 
números permanece para 
evitar problemas nas matrí-
culas dos imóveis. A cidade 
que Holambra é hoje se deve 
muito ao trabalho dessas 
pessoas homenageadas,” co-
mentou a vereadora Naiara.

Veja as denominações:
- HBR 311 - ‘Estrada Mu-

nicipal Petrus Pennings’, em 
toda a sua extensão;

- HBR 317 – ‘Estrada Mu-
nicipal Gijsbertus van der 
Heijden’, em toda a sua ex-
tensão;

- HBR 323 – ‘Estrada Mu-
nicipal Adrianus van Vliet’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 333 – ‘Estrada Mu-
nicipal Henricus van Schaik’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 180 – ‘Estrada Mu-
nicipal João Galli’, em toda a 
sua extensão;

- HBR 174 – ‘Estrada Mu-
nicipal Afonso Sleutjes’, em 

toda a sua extensão;
- Estrada localizada entre 

a HBR 174 e a HBR 167 – ‘Es-
trada Municipal Cornelius 
Walravens”, em toda a sua 
extensão;

- HBR 167 – ‘Estrada 
Municipal Wilhelmus Mil-
tenburg’, em toda a sua ex-
tensão;

- HBR 040 – ‘Estrada Mu-
nicipal Benedito Barbosa’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 165 – ‘Estrada Mu-
nicipal Harrie van den Bro-
ek’, em toda a extensão ao 
lado sul da Rodovia SP 107;

 - HBR 165 – ‘Estrada Mu-
nicipal Louis Peeters’, em 
toda a extensão ao lado nor-
te da Rodovia SP 107;

- HBR 358 – ‘Estrada Mu-
nicipal Theodorus van Kam-
pen’, em toda a sua extensão;

- HBR 020 – ‘Estrada Mu-
nicipal Ruben Acosta’, em 
toda a sua extensão;

- HBR 030 – ‘Estrada da 
Cachoeira’, em toda a sua ex-
tensão;

- HBR 010 – ‘Estrada Mu-

nicipal Roberto Marchesini’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 266 – ‘Estrada Mu-
nicipal Petrus van Ham’, em 
toda a sua extensão;

- HBR 253 – ‘Estrada Mu-
nicipal Johannes Palmen’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 334 – ‘Estrada 
Municipal Luiz Martins’, em 
toda a sua extensão;

- HBR 060 – ‘Estrada Mu-
nicipal Theodorus Meulman’, 
em toda a sua extensão;

- A primeira estrada à di-
reita, seguindo a HBR 060, 
sentido Centro – bairro: ‘Es-
trada Municipal Theo Klein 
Gunnewiek’, em toda a sua 
extensão.

- HBR 155 – ‘Estrada Mu-
nicipal Martinus Hendrikx’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 215 – ‘Estrada Mu-
nicipal Hendrikus Reijers’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 210 – ‘Estrada Mu-
nicipal Pedrão de Wit’, em 
toda a sua extensão;

- HBR 382 – ‘Estrada Mu-
nicipal José Fogaça’, em toda 
a sua extensão;

- HBR 208 – ‘Estrada Mu-

nicipal Luís Dias’, em toda a 
sua extensão;

- HBR 225 – ‘Estrada Mu-
nicipal Antonius Wopereis’, 
em toda a sua extensão;

- HBR 240 – ‘Estrada Mu-
nicipal Antonius van de Gro-
es’, em toda a sua extensão.

Outros projetos 
Outro projeto importan-

te foi votado na última se-
gunda segunda-feira, 7 de 
dezembro. Os 9 vereadores 
da Câmara Municipal de Ho-
lambra participaram na 31ª 
Sessão Ordinária e aem se-
guida, da 5ª Sessão Extraor-
dinária do ano e aprovaram 
por unanimidade, o Proje-
to de Lei Complementar nº 
003/2020 do executivo, que 
dispõe sobre o uso, ocupa-
ção e planejamento do solo 
do município.

O projeto que visa pro-
porcionar as adequações ne-
cessárias ao Plano Diretor e 
ao quadro atual de Holambra 
foi analisado e discutido em 
conjunto entre vereadores, 
poder executivo, conselhos 
municipais e produtores ru-
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rais da cidade. Após a análi-
se, a Câmara apresentou 24 
emendas modificativas e 18 
foram aprovadas.

Segundo justificativa, a 
lei promulgada em 2000 
apresenta parâmetros de 
distribuição de usos, recu-
os, área mínima de terreno 
que não se mostravam ade-

quados à realidade. Somado 
a estes fatores, a legislação 
apresentava incorreções 
dificultando assim sua apli-
cabilidade pelos técnicos e 
diversos artigos que se con-
flitavam, tornando-se ne-
cessárias as adequações das 
condições de uso e ocupação 
do solo nas diversas zonas 

do município.
A proposta visa, portanto, 

adequar as condições de uso 
e ocupação do solo a uma 
realidade de Holambra, alte-
rada ao longo de vinte anos 
e melhorar a aplicabilidade 
da legislação, em especial 
com relação à Habitação de 
Interesse Social e à possi-

bilidade de implantação de 
novas atividades comerciais 
e prestadoras de serviços, 
sempre tendo como  obje-
tivo o desenvolvimento do 
município com sustentabi-
lidade, mediante o devido 
Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (EIV).

O projeto e as emendas 

podem ser conferidos na ín-
tegra no site da Câmara Mu-
nicipal de Holambra. 

Está previsto ainda que 
a Câmara Municipal de Ho-
lambra ainda vote a LOA 
(Lei Orçamentária Anual) 
de 2021, além das contas 
do Poder Executivo do ano 
de 2018.

O prefeito Fernando Fio-
ri de Godoy foi homenagea-
do nesta quarta-feira, dia 9 
de dezembro, em São Paulo, 
ao lado de outras lideran-
ças de municípios paulistas, 
durante lançamento da Ga-
leria de Ex-Presidentes da 
APRECESP, associação que 
representa as 70 cidades de-
tentoras do título de estância 
junto ao Governo do Estado.

Com Dr. Fernando, Ho-
lambra esteve pela primeira 
vez em sua história à fren-
te da entidade. O mandato, 
cumprido durante todo o ano 
de 2017, contribuiu na época 
para conquistas relevantes e 

Prefeito de Holambra é homenageado em 
inauguração promovida pela APRECESP

que ajudaram a fortalecer o 
setor em diferentes regiões, 
do litoral ao interior.

No período, com apoio da 
APRECESP, todos as estân-

cias conseguiram celebrar 
convênios com a Secretaria 
de Turismo, garantindo re-
cursos para obras de infra-
estrutura financiadas pelo 

Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estân-
cias, o DADE.

“Tenho muito orgulho das 
conquistas acumuladas na-

quele ano para Holambra e 
também outras cidades pau-
listas que têm vocação para o 
turismo. É um orgulho gran-
de ter tido a oportunidade 
de levar nosso município à 
presidência do Turismo Pau-
lista”, disse.

A APRECESP é presidida 
atualmente por Leandro Pilha, 
prefeito de Santa Rita do Passa 
Quatro, que entregou ao man-
datário holambrense a home-
nagem pela inauguração da 
Galeria. A entidade foi criada 
em 1985 com o objetivo de re-
presentar os interesses e tra-
balhar pelo desenvolvimento 
turístico das estâncias.
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Rua Rota dos Imigrantes, 464 . Centro . Holambra

Prata  &  Folheados

A Prefeitura de Holambra 
que passou por melhorias es-
truturais nos últimos mese,  
estará de portas abertas para 
visitação pública neste sába-
do, 12 de dezembro, das 9h ao 
meio-dia. A programação acon-
tece logo após a inauguração 
das obras de reforma da sede 
do Núcleo de Atenção e Orien-
tação Terapêutica ao Trabalho, 
o NAOTT, marcada para 8h30.

De acordo com o prefeito 
Fernando Fiori de Godoy, a in-
tenção é dar uma oportunida-
de à comunidade de conhecer o 
ambiente de trabalho da admi-
nistração municipal e lançar a 
Galeria de Prefeitos da cidade, 
criada esse ano na sala de reu-
niões do gabinete.

“Quando assumimos a ges-

tão, em janeiro de 2013, abri 
as portas do Paço Municipal 
para que todos pudessem ver 
de que forma encontramos a 
cidade”, lembrou o prefeito. 
“Acho importante repetir esse 
gesto agora, que estamos fina-
lizando o governo depois de 8 
anos de trabalho”.

Os departamentos e setores 
instalados no local receberam 
uma série de investimentos 
nos últimos anos com o obje-
tivo de melhorar as condições 
de trabalho dos servidores. 
No NAOTT, cujas mudanças 
no prédio serão entregues no 
mesmo dia, as obras incluem 
pintura das áreas interna e ex-
terna do imóvel e novas portas 
e janelas, que passaram a con-
tar com persianas.

Dados divulgados nesta 
quinta-feira, 10 de dezem-
bro, pelo departamento mu-
nicipal de Saúde revelam o 
registro de 17 casos de CO-
VID-19 na cidade na última 
semana. O município possui, 
no total, 521, sendo 509 con-
siderados curados. Outras 
57 pessoas aguardam resul-
tado de exames. Até agora 3 
pessoas morreram em Ho-
lambra vítimas do novo co-
ronavírus.

O bairro Imigrantes con-

tabiliza 107 casos da doen-
ça, seguido do Palmeiras, 
com 52, e do Centro, com 
53. “Diferentemente de 
outras cidades, seguimos 
com um cenário estável da 
doença. É importantíssimo 
que a população continue 
a tomar cuidado”, falou o 
diretor da pasta, Valmir 
Marcelo Iglecias. “A cur-
va de contágio é dinâmica 
e depende do comporta-
mento de todos nós. Lavar 
as mãos, manter distan-

ciamento e usar a máscara 
ainda é fundamental.”

Testagem gratuita para 
inscritos no CadÚnico

Mais de 400 pessoas en-
tre 18 e 59 anos inscritas no 
Cadastro Único - um registro 
que permite ao governo fe-
deral saber quem são e como 
vivem as famílias de baixa 
renda no Brasil - tiveram a 
possibilidade de fazer em 
Holambra o teste rápido para 
a COVID-19 gratuitamente. A 

Paço Municipal será aberto para visitação nesse sábado

Holambra soma 521 casos de COVID-19

ainda com um novo trabalho 
paisagístico e até com um lago 
que receberá uma fonte de-
corativa e peixes. Dezenas de 
mudas de árvores frutíferas 
foram plantadas. Refletores, 
pintura de postes de ilumina-
ção e a substituição de parte do 
gramado por piso intertravado 
também fazem parte do proje-
to. Um quiosque de 48m² está 
sendo construído para que os 
assistidos possam realizar as 
atividades manuais ao ar livre.

O Núcleo também recebeu 
novos móveis como sofá, ta-
pete e mesas. Os funcionários 
têm à disposição agora uma 
máquina de lavar e o bebe-
douro de água foi substituído. 
As salas passaram a contar 
com identificações. 

Agora, todas as salas pos-
suem equipamento de ar-
-condicionado e os banheiros 
ganharam chuveiros. Os tol-
dos foram substituídos e, um 
deles, ampliado para garantir 
a proteção dos assistidos em 

dias de muito sol ou de chuva. 
Também foi realizado no local 
um trabalho de manutenção 
e limpeza das calhas, substi-
tuição de telhas e vedação de 
vasos sanitários e pias.

O espaço passou a contar 

ação foi realizada na quarta e 
na quinta-feira na Praça dos 
Pioneiros. De acordo com a 
diretora municipal de Pro-
moção Social o teste identifi-
ca quem está com a infecção 
no momento e se a pessoa 
possui anticorpos para a do-
ença. “Essa ação faz parte de 
uma série de políticas públi-
cas de prevenção e controle 

da COVID-19. Saber quem já 
foi infectado, quem já possui 
anticorpos auxilia as autori-
dades públicas na tomada de 
decisões acerca das ações de 
combate ao vírus”, explicou a 
diretora de Promoção Social 
Viviane Furgueri. “Assim é 
possível identificar os infec-
tados e isolá-los para evitar a 
transmissão.”

Mais de 400 pessoas entre 18 e 59 
anos inscritas no Cadastro Único - 
um registro que permite ao governo 
federal saber quem são e como 
vivem as famílias de baixa renda no 
Brasil - tiveram a possibilidade de 
fazer em Holambra o teste rápido 
para a COVID-19 gratuitamente. A 
ação foi realizada na quarta e na 
quinta-feira na Praça dos Pioneiros. 
De acordo com a diretora municipal 
de Promoção Social o teste identifica 
quem está com a infecção no 

momento e se a pessoa possui 
anticorpos para a doença. “Essa ação 
faz parte de uma série de políticas 
públicas de prevenção e controle 
da COVID-19. Saber quem já foi 
infectado, quem já possui anticorpos 
auxilia as autoridades públicas na 
tomada de decisões acerca das ações 
de combate ao vírus”, explicou a 
diretora de Promoção Social Viviane 
Furgueri. “Assim é possível identificar 
os infectados e isolá-los para evitar a 
transmissão.”

Testagem gratuita para inscritos no CadÚnico
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Noemi Almeida

A pandemia fez aflorar 
uma nova realidade na vida 
de parte dos brasileiros: o 
home office. O trabalho remo-
to, feito geralmente de casa, 
com reuniões e encontros vir-
tuais destacou ainda mais a 
importância da educação vir-
tual. Sabia, por exemplo, que a 
sua postura nas redes sociais 
diz muito sobre a sua perso-
nalidade? E que os seus che-
fes estão atentos a isso? Gis-

laine Westphal, 
C o n s u l t o r a 

de Imagem, 
e s p e c i a l i -
zada em 
Psicologia 

O r g a n i z a -
cional explica 

mais sobre isso e 
dá dicas de como atuar online. 

“O sociólogo francês Pierre 
Bourdieu, pioneiro na siste-
matização do conceito e ex-
pressão “capital”, relacionou o 
capital como um sinônimo de 
poder na maioria das vezes, 
não palpável, e mostrou que 

o ser humano tem o capital 
social, cultural e econômico 
como uma moeda fundamen-
tal em suas mãos”, contextua-
liza Westphal. A partir daí foi 
criado o conceito ‘Capital da 
Imagem’ que, nas palavras da 
consultora de imagem, nada 
mais é do que demostrar no 
seu visual, nos seus gestos, na 
sua postura, na sua persona-
lidade, os seus valores, a sua 
mensagem. “É a imagem pes-
soal, a maneira pela qual sere-
mos lembrados – positiva ou 
negativamente”, destaca. Nas 
redes sociais o capital da ima-
gem é potencializado, na men-
sagem que a pessoa escolhe. 

Segundo a especialista, as 
redes sociais trazem um pou-
co de dificuldade de a men-
sagem ser compreendida. “É 
você numa tela, um quadradi-
nho, sem o ambiente para que 
o interlocutor o entenda. A 
internet tem muitos ruídos e 
distrações, por isso, é impor-
tante que a mensagem que o 
trabalhador quer passar seja a 
mais clara e objetiva possível”, 
completa.  Principalmente em 

Pandemia e trabalho: como sua postura na 
internet pode afetar sua carreira?

Especialista explica o importante conceito de Capital da Imagem

reuniões no trabalho, existem 
algumas dicas e técnicas para 
você ser compreendido da 
melhor maneira possível:

1 - Repasse o que será dito 
na reunião

É importante ser claro e 
objetivo na conversa. Antes 
da reunião, pense em três tó-
picos que resumam o projeto 
que você quer passar. “É um 
projeto prático ou teórico? 
Vai ser em quanto tempo? Ele 
agrega um grupo maior de 
pessoas ou apenas o meu tra-
balho?” – Repasse as respos-
tas dessas questões de manei-
ra resumida, mas clara. 

2 - Utilize artifícios do 
jornalismo e publicidade

Nas reportagens jornalís-
ticas existe o que chamamos 
de pirâmide invertida ou lead. 
Isso significa que algumas in-
formações precisam ser passa-
das primeiro, pois são as mais 
importantes. Devem ser res-
pondidas algumas perguntas 
inicialmente: O que? Quando? 
Onde? Por quê? e depois ou-

ra, se a reunião for um pouco 
mais longa, o ideal seria usar 
roupas azuis ou verdes, para 
transmitir mais seriedade e 
conhecimento do assunto”, 
exemplifica a especialista. 
“Existem pesquisas que afir-
mam que a cor azul é a mais 
apreciada no meio corporati-
vo”, acrescenta.

Gislaine ainda evidencia a 
importância de entender o pú-
blico-alvo com quem você vai 
se comunicar: “se são mulhe-
res, não é problema usar rosa, 
mas se o público for masculino, 
por que não usar algo azul que 
cause identificação?”. Tudo de-
pende da mensagem que você 
quer transmitir e de que forma 
vai se conectar melhor com as 
pessoas que estarão com você. 

4 - Seja autêntico
A Rede Social só vai po-

tencializar a sua mensagem. 
Lembre-se de que o Capital 
da Imagem é uma junção da 
mente, corpo e espírito.  “Não 
dá para tirar essa simbiose 
e querer passar uma outra 
mensagem que não é o que 
você vive”, enfatiza Gislaine. 
Para isso, é necessário enten-
der a si mesmo e sempre se 
perguntar se está sendo har-
mônico. “Sabendo que o capi-
tal é o seu estilo de vida, qual 
é a mensagem que  a sua ima-
gem está passando?”, finaliza. 

tros detalhes. “Essas pergun-
tas facilitam a comunicação e 
se tiver um corte na conexão a 
pessoa sabe para onde voltar”, 
destaca Westphal. Abaixo, con-
fira com mais detalhes como 
funciona essa pirâmide:

3 - Pense nas cores
Para que a mensagem fi-

que clara, use menos artifí-
cios visuais. A roupa precisa 
ser neutra, com menos es-
tampas e cores vivas. “Se qui-
ser chamar atenção para si e 
para o que está falando, use 
vermelho, por exemplo. Ago-

Quem chama mais a atenção nessa reunião?
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Holding familiar e 
o planejamento da 

sucessão
A holding familiar 

é, então, uma forma de 
transmissão do patri-
mônio aos sucessores 
enquanto o titular ain-
da se encontra vivo. No 
contrato social, os su-
cessores são colocados 
como sócios junto com 
o titular do patrimônio, 
com isso, cada uma das 
pessoas detém cotas. 
Apesar dessa transfe-
rência, nesse contexto 
da holding, o titular ain-
da continua no controle 
e na administração do 
patrimônio.

Na hipótese de já 
ter feito uma holding, 
quando acontece o fa-
lecimento do patriarca, 
como as cotas já esta-
vam divididas e defini-
das a cada membro, não 
haverá tanta demora e 
burocracia na abertura 
dos documentos exigi-
dos.

Após o falecimento 
do titular, os sucesso-
res farão a averbação do 
óbito.

Vantagens
- simplifica o planeja-
mento da sucessão fa-
miliar;
- há benefício tributário, 
ao deixar de recolher o 
imposto de renda como 
pessoa física e passar a 
recolher como pessoa 
jurídica;

- distribui o patrimônio 
ainda em vida, evitando 
dores de cabeça aos her-
deiros e sucessores;
- evita brigas, justamen-
te porque já está tudo 
decidido no documento;
- há um ITCMD de va-
lor mais baixo, pois a 
base de cálculo é menor, 
abrangendo cada cota;
- haverá proteção do pa-
trimônio do titular;
- elimina a necessidade 
de abrir documento de 
partilha ou inventário;
- impede que alguns su-
cessores (no caso de não 
serem desejados pela 
família) tenham alcance 
ao patrimônio do titular.

Verificamos, então, 
que a estratégia da hol-
ding familiar traz vários 
benefícios, principalmen-
te no processo do pla-
nejamento da sucessão, 
protegendo o patrimônio 
e diminuindo a burocra-
cia existente após o fale-
cimento do titular.

Sucessão familiar (parte 4/8)
Empresas Agro e 
Produtores Rurais

Caius Godoy 
(Dr. Da Roça) é sócio na 
AgroBox Advocacia em 
Agronegócios.
e-mail: caius.godoy@agro-
boxadv.com.br

Na cozinha com o
Jornal da Cidade

Ingredientes
. 1 frango de 2 kg
. 1 xícara de vinagre de maçã
. 1/2 xícara de shoyu
. 1 colher de sal
. 1 colher de açúcar
. 1 colher de açafrão
. 2 dentes de alho esmagados
. 2 cubos de caldo de galinha
. 100 g de ameixa sem caroço
. 100 g de cerejas
. 6 fatias de pêssegos ou abacaxi em 
calda
. 6 figos em calda
. 200 g de farofa torrada e temperada
. Tempero verde
. Folhas de hortelã

Modo de preparo
. lave o frango e deixe escorrer.

. Junte em um recipiente o vinagre 
de maçã, o shoyu, o sal, o açafrão, o 
alho, os cubos de caldo de galinha e 
o açúcar.
. Tempere o frango de véspera, reser-
ve enrolado em filme ou saco para 
assar.
. Passe um pouco de manteiga para 
dourar.
. Deixe na geladeira.
. Na hora de assar unte a forma com 
óleo e asse a 250º  por aproximada-
mente 1 hora
. Retire do forno decore com as frutas
. Regue as frutas com o caldo da as-
sadeira e leve ao forno por mais 10 
minutos

Sugestão de acompanhamento: ar-
roz à grega e salada verde

FRANGO NATALINO

Apesar de ser o protagonista da ceia de Natal de muitos brasileiros, o peru 
deverá perder espaço para o frango nas comemorações deste ano.
O frango é uma carne muito popular na culinária brasileira. Muito versátil, 
pode ser preparado de diversas maneiras, sempre garantindo um resulta-
do delicioso.
Confira  aqui uma receita que vai deixar o prato  muito saboroso, com uma  
bonita apresentação  e bem no clima da festa.
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Localizada no centro. 4 dorm. (1 suíte),
3 banheiros,  sala de estar e jantar, móveis
planej; quintal amplo c/ árvores e jardim.
Área mista. 1000 m2 total / 350 m2
construídos.

Casa - Holambra
Localizado em Holambra, em res. 
fechado. Possui 250 m2 total.
Pagamento facilitado, parcelamento 
direto com o incorporador. Apenas 
10% de entrada + 120X.

  

 

����������������������

Venda e/ou Locação de imóveis
de total qualidade. Venha conferir!

98957-4459Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizada no bairro Jd. Holanda. 
Possui 2 dorm, banheiro social, cozinha,
sala de tv, garagem p/ 2 carros.
Amplo quintal com grama. 300 m2
total / 80 m2 construídos. 

Casa - Holambra

Venda

Localizado no bairro João Aldo Nassif.
2 dorm. (1 suíte), banheiro social,
cozinha planejada, sala, área de serviço.
Fundos: Edícula (suíte), sala de estar,
cozinha, área de serviço. 250 m2 total. 

Localizada no bairro Vargeão. Possui
2 dorm, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro adaptado para cadeirante, 1
vaga de garagem. Cond. 24h c/ portaria,
área de lazer, salão de festas e churrasq.

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

R$ 150.000,00 -

VendaR$ 370.000,00 -

Localizado no bairro Pinheiros. 250 m2
de terreno, com 70 m2 construídos. 
3 dorm. (c/ armários), 1 banheiro, 
cozinha planejada, sala e 2 vagas de
garagem.

�������������
	��

LocaçãoR$ 5.000,00 / Mês -LocaçãoR$ 1.800,00 / Mês -

LocaçãoR$ 1.800,00 / Mês - LocaçãoR$ 790,00 / Mês -

CLASSIFICADOS

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

● DIVERSOS ●

A Prefeitura de Holambra realizou esta semana nova 
fase do trabalho que integra a segunda etapa de 
remodelação da Rota dos Imigrantes. Um trecho 
de 400 metros da principal via da cidade recebeu 
recapeamento asfáltico. O trabalho de recuperação 
da malha tem o objetivo de promover mais 
segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.
Para a realização do serviço houve a necessidade de 
interrupção por dois dias do fluxo de veículos entre 
o semáforo e a Cooperativa Pecuária. E também 
entre as ruas Gildo Grigol e Dr. Jorge Latour.
“Realizamos o recapeamento em dois dias para 
evitar mais transtornos para as pessoas que 
circulam pela região”, explicou o diretor de Obras 
e Desenvolvimento Urbano e Rural, Kahlil Barbosa. 
Ainda segundo ele, nesta fase de trabalhos também 
está prevista na área a execução das sinalizações 
horizontal e vertical, além do paisagismo.

Sinalização de solo
Além do recapeamento na Rota dos Imigrantes, 
a Prefeitura realizou ao longo de toda a semana 
serviços de pintura de sinalização horizontal 
de trânsito em diferentes bairros de Holambra, 
incluindo Centro e Girassóis de Holanda.

Recapeamento de novo trecho 
da Rota dos Imigrantes
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Durante mais de 15 anos ele conviveu com a nossa 
equipe, colaboradores e até com alguns leitores.
Ele  partiu e deixa saudades. Um amigo fiel e um 
companheiro da melhor qualidade.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
DE INSUMOS HOLAMBRA
CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados da Cooperativa Agropecuária 
de Insumos Holambra, convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que realizar-se-á no dia 17 de Dezembro de 2020, na 
Cooperativa Agropecuária de Insumos Holambra, à Rodovia SP 107 
- Km 30 - s/nº - Bairro Borda da Mata, no município de Holambra, 
Estado de São Paulo, às 15:00 horas em primeira convocação ou às 
16:00 horas em segunda convocação, ou ainda às 17:00 horas em 
terceira e última convocação, conforme normas estatutárias, para 
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1. Alteração Estatuto Social
2. Resultado do ano de 2020 até novembro
3. Previsão de Resultado do ano de 2020
4. Orçamento 2021

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da Assembleia, o 
número de associados nesta data é de 435 (quatrocentos e trinta 
e cinco).

Holambra/SP, 04 de Dezembro de 2020.

Heitor, o “mascote 
do JC” será  
nosso repórter  
lá no céu

● EMPREGOS ●

Auxiliar de 
escritório

com experiência na área fiscal/tributária, preferencialmente em lucro 
real e presumido.
Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial para 
o e-mail: carlos@condorholambra.com.br
Obs: Curriculum sem pretensão salarial não serão analisados.

Contrata

Auxiliar de 
escritório

Com conhecimento na área de contabilidade, preferencialmente de 
produtor rural 
Enviar curriculum com pretensão salarial para o e-mail:  
condor@condorholambra.com.br
Obs: Curriculum sem pretensão salarial não serão analisados.

Contrata

Empresa metalúrgica, localizada em santo Antônio 
de posse, há mais de 25 anos no mercado contrata:

Supervisor(a) de Vendas

Auxiliar de escritório

Vendedor televendas (homem ou mulher)

com experiência mínima de 2 anos na função

com experiência contas a pagar e contas a receber

com experiência em material de construção ou similar

Os candidatos devem possuir veículo próprio.  
Salário compatível com a função.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail 
selecaoamx.cv@gmail.com e em assunto devem colocar 

o nome da vaga para qual desejam se candidatar.

Nº1206
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os doc-
umentos exigidos  pelo art.  1525, números   1, 3 e  4, do 
Código Civil Brasileiro:
NIRANDO DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão jardineiro, nascido em Tanhaçu 
BA, no dia quatro de janeiro de    mil novecentos e oiten-
ta   (04/01/1980), residente e domiciliado na Rua do Verea-
dor Geza Ferenc Gyorgy Arbocz, 167, Moinho Residencial,  
Holambra, SP, filho de EDSON JOAQUIM DA SILVA e de 
MARINALVA DE OLIVEIRA SILVA.
CLEONICE BARROS DA CRUZ, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profissão meio oficial de cozinha ,  
nascida em Valparaíso, SP,  no dia onze de outubro de   mil  
novecentos e sessenta e oito (11/10/1968), residente e domi-
ciliada na Rua Sete de abril, 1230, Vila José Kalil AUN, Cos-
mópolis, SP , MIGUEL VICENTE DA CRUZ e de RAIMUN-
DA VIEIRA BARROS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na 
imprensa local.
Observações: Edital recebido da cidade de Cosmópolis-SP.

Nº 1207
Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo arti-
go 1525, número 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
ELIAS DE OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Santa Cecília do Pavão, PR, no dia  doze de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e um (12/12/1961) residente e domi-
ciliado na Chácara Bom Viver, s/nº Palmeiras, Holambra, SP, 
CEP: 13825000, filho de AMADEU DA SILVA OLIVEIRA e 
de MARIA MENDONÇA OLIVEIRA.
MARIA DOLORES DOS SANTOS , nacionalidade bra-
sileira, estado civil divorciada, profissão aposentada, nasci-
da em Quebrângulo, AL, no dia  quatorze de dezembro de 
mil novecentos e cinquenta e quatro (14/12/1954) residente e 
domiciliada na Chácara Bom viver, S/Nº , Palmeiras, Holam-
bra, SP, CEP: 13825000, filha de MANOEL TEODORO DOS 
SANTOS  e de ADELAIDE BENTO DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e pub-
licado na impressa local.

Nº1208
Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo arti-
go 1525, número 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
MARCO ANTONIO FIGUEIREDO MILANI FILHO, na-
cionalidade brasileira, estado civil divorciado, profissão 
professor universitário, nascido em São Paulo, SP, no  dia 
vinte e um de janeiro de e mil novecentos e sessenta e 
oito (21/01/1968), Residente e domiciliado na  Alameda 
CAETÉ, 453, Condomínio Flor D’ Aldeia, Holambra, SP, 
CEP:13825000, filho de MARCO ANTONIO FIGUEIREDO 
MILANI e de SILVIA FONSECA MILANI.
ANDRÉA LAPORTE, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo –SP  (reg-
istrada no 10º Subdistrito), no dia vinte e quatro de agosto de 
mil novecentos e de sessenta e oito (24/08/1968), residente 
e domiciliada na Alameda Caeté, 453, Condomínio Flor D’ 
Aldeia, Holambra, SP, CEP:13825000, filha de HUIARZOM 
LAPORTE e de ELZA MACHADO LAPORTE.
Se alguém souber de algum impedimento. Oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e pub-
licado na impressa local.

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

Arte Viva Música 

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

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

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP (19) 99712-7417 
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•Acupuntura Japonesa 
•Fonoaudiologia  
•Nutrição  
•Odontologia 
•Pilates

•Psicologia adulto/   
 infanto-juvenil  
•Terapias Holísticas 
•Terapia Floral  
 de Bach 

Rua Verbenas, 75 - Girassóis de Holanda 
Telefones: 3802-5252 e/ou    9.98080166

Papai Noel dos Correios este ano é digital
Termina hoje,  

11/12,  o prazo para 
a entrega das tradi-
cionais cartinhas ao 
Papai Noel dos cor-
reios.

No ano em que esta-
mos  lidamos com a pande-
mia,  a tecnologia veio ajudar 
a tornar mais segura e possí-
vel a campanha.

As cartinhas deverão ser 
manuscritas, fotografadas e 
enviadas para o blog campa-
nha.

Acompanhe as regras:
- As cartas deverão ser 

manuscritas;
- A imagem da carta deve-

rá estar em formato JPG ou 
PNG, ter no máximo 150 dpi 
e tamanho de até 2 Mb e bem 
nítida para que o Papai Noel 
possa entender.

- Será aceita apenas UMA 
carta por criança;

- Serão aceitas cartas de 
crianças de sociedade em ge-
ral de até 10 anos de idade;

- Serão aceitas cartas de 
crianças de escolas da rede 
pública de ensino, escolhidas 

Da redação

Enquanto a maioria  está 
lamentando este  ano de 2020, 
Izabel Cristina  Rezende, co-
nhecida em Holambra desde 
2007 como “Bel Fashion”, só 
tem motivos para agradecer , 
segundo ela “a Deus em pri-
meiro lugar e aos seus clien-
tes que possibilitaram a reali-
zação de mais um sonho”.

Feliz e realizada no seu 
novo espaço e com o novo 
nome da loja, ”# Bel Fashion , a 
proprietária sentiu a necessi-
dade de mudança  para ter um 
espaço mais amplo, de frente 

#Bel Fashion atende em novo endereço

para a avenida e ainda para 
poder atender melhor e com 
toda segurança os seus clien-
tes, que ela garante,  serem a 

atendidos por toda a equipe 
com muito zelo e carinho.

Para aqueles consumido-
res que preferem não sair às 

compras, a loja disponibiliza 
o sistema “delivery”. Basta 
entrar em contato  pelo face-
book ou whatsapp e o cliente 

leva para casa  várias peças 
para experimentar e escolher.

A loja “#Bel Fashion” con-
ta com roupas femininas, 
masculinas e infantis de vá-
rias marcas além de bolsas e 
acessórios, mas “Bel” adianta 
que vai diversificar e que no-
vidades vêm por ai. Vamos 
aguardar.

Serviço:
#Bel Fashion
Av. Rota dos Imigrantes, 397 – 
seção B

(19) 3802-4178
Bel Rezende
bel_fashion_roupas

E se você deseja ser um Padrinho 
ou madrinha também é só 
acessar o site e escolher uma 
cartinha, mas vá logo o prazo 
para a entrega dos presentes nos 
pontos é até o dia 18/12/2020
Maiores  informações : www.
correios.com.br

pela secretaria de edu-
cação estadual ou mu-
nicipal, que estão na 
Educação Infantil ou 
no Ensino Fundamen-

tal até o 5º ano, inde-
pendente da idade;

Observação: serão aceitas 
cartas de crianças com defi-
ciência, independentemente 
da idade;

- Priorizar criança em si-

tuação de vulnerabilidade 
social;

- O cadastro deverá es-
tar devidamente preenchido 
com os dados pessoais, en-
dereço completo e pedido da 
criança;

- Não serão selecionadas 
cartas que contenham no 
corpo do texto endereço e 
telefone. A identificação da 
criança será realizada no mo-

mento do cadastro e não será 
divulgada para os padrinhos, 
em nenhuma hipótese;

- As cartas serão selecio-
nadas dentro do critério de 
seleção estabelecido pela 
campanha;

- O envio da carta NÃO ga-
rante a entrega do presente, 
pois trata-se de uma campa-
nha voluntária direcionada a 
toda a sociedade.
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Ceia tradicional natalina terá maior custo em 2020

Dálete Minichiello

O Natal, que é a época fes-
tiva mais aguardada do ano se 
aproxima. E para ter acesso 
aos alimentos típicos deste 
mês, os holambrenses terão 
que desembolsar mais este 
ano do que no mesmo perío-
do do ano passado. Para a car-
ne, por exemplo, já é espera-
da a maior das correções; as 
castanhas, que em sua maior 
parte são importadas, têm a 
questão do dólar para jogar 
contra; já as frutas in natura, 
se produzidas no Brasil, po-
dem sofrer impacto menor. 
“Nos preços de alimentos na-
talinos, a Fundação Getúlio 
Vargas apura até o momento, 
alta de 15,36% em relação ao 
Natal do ano passado. Como 

comparação, o IPCA (Infla-
ção Oficial do Brasil) atingiu 
4,31% no mesmo período. 
Sabemos que o impacto não 
será pequeno”, explica o eco-
nomista Ricardo Buso. 

Segundo o economista, a 
maior vilã dos preços da ceia 
natalina é a proteína animal 
(carnes em geral). A expec-
tativa, das maiores altas no 
grupo, deve ser para frango, 
lombo suíno e pernil. “Quem 
conseguir aderir a uma ceia 
mais tropical e menos depen-
dente das carnes, certamente 
economizará ou conseguirá 
comprar mais”. Além disso, 
Ricardo ressalta a importân-
cia de todo holambrense pen-
sar na sociedade em que vive 
e não deixar de reservar um 
espaço no orçamento para 

consumir flores nas festas de 
final de ano. “De acordo com 
as possibilidades de cada um, 
seja um singelo vasinho de 
kalanchoe ou um grande ar-
ranjo elaborado, certamente 
a economia pode gerar um 
ciclo benéfico à população”, 
destaca. 

A vendedora de flores e 
plantas Carla da Rocha Bue-
no, que receberá seus fami-
liares em sua casa no Natal, 
apostará em uma ceia mais 
limitada, já que também tem 
o hábito de dar presentes e 
expô-los em volta da árvore 
de Natal. “Vou trocar o pernil, 
que é o meu carro-chefe, por 
rocambole de carne moída. As 
nozes e castanhas serão subs-
tituídas por amendoim. As 
frutas eu só vou comprar as 

Vários fatores econômicos contribuíram para o aumento dos preços dos alimentos

mais baratas. Não abro mão 
de presentear os meus filhos, 
que esperam esta data o ano 
todo e também faço questão 
de enfeitar a minha mesa com 
pequenos arranjos de flores, 
de onde vem o meu sustento. 
O principal é estar com saúde, 
celebrar o Natal em família 
com a mesa farta, mesmo sen-
do mais simples, mas, respei-
tando o nosso bolso e nossa 
realidade”, acredita.  

Para Ricardo, o Natal, além 
de ser a época de maior con-
sumo de todas as classes so-
ciais, é um período de tenta-
tiva de relaxamento de tantas 
pressões sofridas ao longo 
deste ano. “Mas é uma condi-
ção mais difícil que em outros 
anos, por esperar as despesas 
típicas de início de ano em 
novo cenário de desemprego 
bem maior e dificuldades na 
manutenção do auxílio emer-
gencial, que movimentou bas-
tante a economia”, aponta.

Fatores econômicos 
Diferente do que muitos 

pensam, a escalada dos pre-
ços não tem relação direta 
com a restrição de ativida-
des do início da pandemia de 
Covid-19. “Pelo contrário, a 
restrição tem caráter defla-
cionário, por conta da queda 
na atividade”, revela o econo-
mista, citando o conjunto de 
fatores mais relacionados à 
inflação da ceia de natal:

• A desvalorização do Real, 
popularmente conhecida 
como alta do dólar;

• Demanda chinesa por 
proteína animal (carnes), que 
inflaciona o mercado;

• Custo de insumos es-
senciais para a ração animal, 
como soja e milho, por conta 
de fatores climáticos no He-
misfério Norte;

• Auxílio emergencial do 
Governo Federal, que tem no 
foco a garantia das necessida-
des alimentares.

A solidão é boa somente para refletir, porque, 
sem dúvida, fomos criados para viver uns com 

os outros.       Chico Xavier


