
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXV / Nº 1309/ Holambra, 24/7/2020

Serão duas estratégias para imunizar público dos seis meses aos 49 anos

Sem público:
Ginásio ao lado do Complexo Aquático está entre as obras que serão inauguradas virtualmente a partir do dia 31

O Departamento Municipal de 
Saúde promove a partir desta se-
gunda-feira, dia 27, a segunda 
etapa da Campanha Nacional de 

Vacinação contra Sarampo para o 
público de seis meses a 49 anos. A 
campanha seguirá até 31 de agosto.

Neste período serão realizadas 

duas estratégias de vacinação: in-
discriminada (independente da 
situação vacinal) para população 
30 a 49 anos de idade, e seletiva 

(avaliação da situação vacinal) 
para a população de seis meses 
até 29 anos.

Coronavírus
Cidade soma 130 casos e manterá 
barreira de prevenção

Contra Covid
ACE oferece treinamento 
gratuito nesta terça-feira

Para obras
Trânsito na Campo das Palmas será 
interrompido
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Editorial

O privilégio de voltar ao 
mundo dos brinquedos, das 
pequenas roupas estendidas 
no varal e daquelas primeiras 
palavras sem nenhum signifi-
cado, mas que muitos juram 
entender. Neste domingo, dia 
26 de julho, é o dia deles: o dia 
dos avós!

Em todos os cantos do Bra-
sil – e não só por aqui – é mui-
to comum ver crianças sendo 
criadas pelos avós. Muitos to-
mam para si esta tarefa para 
ajudar, principalmente, no or-
çamento familiar: com seus fi-
lhos trabalhando fora de casa, 
o cuidar dos netos torna-se na-
tural. Mas deve sempre estar 
longe de ser uma obrigação.

E felizes são aqueles que 
fazem isso por prazer, sem co-

branças. Afinal, os avós, consi-
derados os segundos pais, têm 
uma vantagem enorme: estão 
liberados para mimar seus ne-
tos, uma vez que impor limites 
será tarefa dos pais.

Felizes também são os ne-
tos que têm o privilégio de 
contar com seus avós, de es-
tar ao lado deles, ouvindo 
suas histórias, suas memórias. 
Pois como dizem, tudo pode 
na casa dos avós (mesmo não 
sendo verdade!).

Mas a verdade é que mui-
tos avós são a salvação de boa 
parte dos pais, uma vez que é 
praticamente impossível conci-
liar trabalho com a criação dos 
filhos. E não se trata de prio-
ridade: para dar ao filho pelo 
menos o básico, é preciso tra-

balhar. Mas é possível tratar 
esta realidade de outra forma: 
uma criação quase comparti-
lhada com os avós. O impor-
tante é se atentar aos limites: 
pais têm a última palavra. Mas 
os avós sempre estarão ali, 
pertinho, para dar um colo, um 
conforto. Em muitos casos, até 
mesmo uma ajuda financeira, 
o que já era realidade em mui-
tos lares e que tornou-se ainda 
mais comum nesses tempos de 
pandemia.

Então, neste domingo, dis-
tante ou perto, que netos e avós 
se sintam próximos. Abraçados. 
E unidos pelo amor e pela con-
fiança que apenas a convivên-
cia é capaz de proporcionar.

Um feliz domingo, em casa, 
para todos os avós!

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br

PO ND E RA NDO
HOLAMBRA

Os embates conflitantes vi-
sando o enfrentamento da co-
vid-19 permanecem intensos 
desde o início da pandemia, há 
quatro meses no país. Do ne-
gacionismo à existência da ma-
nifestação da doença infecto-
contagiosa até às condições de 
como combatê-la, o clima sen-
do enfrentado pela população é 
de dúvidas e incertezas.

Autoridades sanitárias – 
como a Organização Mundial de 
Saúde, o Ministério da Saúde e a 
Sociedade Brasileira de Infecto-
logia (SBI) – debatem e discutem, 
diuturnamente, sobre como tra-
tar as diversas fases da doença.

Discute-se a eficácia de 
drogas não confirmadas pela 
ciência, mas advogadas como 
eficientes, até por membros da 
comunidade médica brasileira.

Entre a cruz e a caldeirinha 
encontra-se o cidadão culto, le-
trado, mergulhado no meio de 
tantas assertivas pronunciadas 
por eméritos Ph.D´s. Exposto 

A quem interessar possa

Este domingo é deles!

às convicções contrárias, muitos 
destes colocam em dúvida o po-
sicionamento científico frente a 
resultados concretos obtidos por 
correntes contrárias. E engros-
sam as fileiras dos céticos.

Já a população mais carente 
de informação e formação é co-
locada em xeque, eis que luta por 
sua sobrevivência dependente 
que é do emprego, do trabalho 
diário, sem acesso à higienização 
e isolamento social preconizados 
pelas autoridades visando decli-
nar das últimas consequências 
da pandemia: o óbito!

A verdade – se é que existe 
alguma – é que no mundo tra-
tamentos diversos tem sido uti-
lizados com muito sucesso uns e 
pouco ou nenhum resultado ou-
tros. Existem “pistas” que levam 
ao método da tentativa e erro, 
mas que em condições diversas 
levam a resultados pífios. Não 
existe uma lógica, mas sim uma 
multiplicidade de parâmetros.

O que parece ser unânime, 

mundialmente, é que a solução 
definitiva está no descobrimento 
de uma vacina. Existem, hoje, cer-
ca de 140 projetos de desenvol-
vimento de vacinas contra a Co-
vid-19. A “boa notícia” é que existe 
a esperança de que esteja disponí-
vel em até 12 meses. A “má” é que 
dificilmente haverá capacidade de 
produção de muitos milhões de 
doses em tempo desejável.

Aqui em nossas plagas, o que 
parece certo e indubitável: a politi-
zação do enfrentamento à pande-
mia não é um jogo perde-ganha e, 
sim, perde-perde. Definitivamen-
te! Vírus não tem ideologia nem 
preferência por etnias, condições 
sociais, escolaridade, miséria ou 
riqueza. Amargando cerca de 
80.000 finados, sem que ainda es-
tejamos perto do desfecho, mire-
mo-nos nos rios, que atingem seus 
objetivos porque aprenderam a 
contornar obstáculos.

Os sobreviventes e suas famí-
lias ficarão gratos.
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Histórias de Dona Ilda

Foi há muito tempo. Ela 
era muito ciumenta, apesar 
de bonita e excelente es-
posa. Ele, também de meia 
idade, realizado na vida, 
proprietário de uma gran-
de joalheria na rua Quinti-
no Bocaiúva, em São Paulo. 

À noitinha, voltava para 
sua belíssima casa, folgava 
sua gravata, abria o colari-
nho e iniciava seu mereci-
do repouso. 

Sua esposa, solicitamen-
te, pegava seu paletó e o 
levava para o quarto. Como 
vigilante atenta, “por aca-
so” encontra em seu bolso, 
uma número de rifa. 

- Meu bem, quem lhe 
vendeu essa rifa? 

- Foi a manicure do bar-
beiro. 

Numa segunda vez, ou-
tro número de rifa. A mes-
ma pergunta e a mesma 
resposta. Na terceira vez, 
não aguentou: 

- Por que você compra 
tanta rifa dessa moça? 

- Não é moça querida! É 
uma senhora idosa, neces-
sitada! 

Uma coitadinha, cheia 
de problemas. Família nu-
merosa. Passa uma aper-
tura danada! Então, eu 
compro essas rifas, para 
ajudá-la. Morro de pena da 
pobrezinha. 

A esposa aceitou perfei-
tamente a explicação. 

Passados alguns meses, 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

ela e o marido, como de 
costume, foram jantar num 
famoso restaurante de São 
Paulo. 

A certa altura, adentra 
no recinto uma belíssima 
loura, exuberante e char-
mosa, passa perto da mesa 
onde estava o casal e gen-
tilmente cumprimenta: 

- Boa noite, sr. Alfredo! 
- Quem é ? – pergunta 

“ouriçada” a esposa, admi-
rando o vestido colado às 
curvas sinuosas da jovem. 

E ele, então “murcho” e 
desconcertado: 

- É a manicure do bar-
beiro, meu bem. 

Não sei como pôde se 
arrumar o “caridoso” cida-
dão . Só sei que o único 
elogio que não recebeu 
foi ser chamado de anjo! O 
restante teve de aguentar 
tudo! 

E garanto que, se adqui-
riu outras rifas da “coitadi-
nha senhora”, foi um pouco 
mais prudente e jamais as 
trouxe para casa... 

A Manicure do 
Barbeiro 
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Doze obras serão inauguradas sem público
Inaugurações virtuais estão previstas a partir do dia 31; entre elas estão praça da igreja e pistas de skate e de bicicross

Helga Vilela

O distanciamento social 
trouxe uma nova forma para 
a promoção de eventos: vir-
tuais. E esse novo modelo 
também será usado pelos 
prefeitos que estão com os 
mandatos chegando ao fim e 
com obras para entregar.

Em Holambra, 12 obras 
deverão ser entregues nas 
próximas semanas, a partir 
de 31 de julho. Entre elas 
estão as pavimentações de 
trechos da HBR 165, da HBR 
210 e da estrada de servi-
dão que liga o bairro Imi-
grantes à Rodovia SP-107. 
Serão inauguradas também 
as obras de reforma do Com-
plexo Aquático Municipal e 
do Estádio Zeno Capato, das 
pistas de skate e bicicross da 
Praça dos Pássaros, e a cons-
trução do novo Ginásio Mu-
nicipal. Completam a lista o 
novo Almoxarifado Central 
e Arquivo da Prefeitura, a 
quarta etapa da remodela-
ção da Alameda Maurício de 
Nassau, na Praça do Divino 
Espírito Santo, o acesso de 
pedestres e ciclistas e a obra 

de mobilidade urbana no 
bairro Imigrantes.

Todas as inaugurações se-
rão feitas virtualmente, sem 
solenidades, para não gerar 
aglomeração de pessoas em 
função do enfrentamento ao 
novo coronavírus. “A priori-
dade da administração é a 
conclusão dos investimentos 
e a entrega das melhorias 
ao município para que eles 
possam garantir benefícios 
práticos no dia-a-dia dos 
moradores. A presença da 
comunidade em solenidades 
inaugurais, na forma em que 
se dava antes da pandemia, 

permitia às pessoas a opor-
tunidade de conhecer de per-
to as obras e equipamentos 
postos à disposição da socie-
dade. Mas isso não é o mais 
importante neste momento. 
Ainda que virtualmente, va-
mos procurar promover este 
encontro por meios eletrôni-
cos”, avaliou o prefeito Fer-
nando Fiori de Godoy.

Segundo a Assessoria de 
Imprensa, parte das obras, 
de infraestrutura, já estão 
disponíveis para uso e bene-
fício dos moradores, como 
as pavimentações asfálticas, 
o acesso e mobilidade no 

bairro Imigrantes e a remo-
delação da Alameda Mau-
rício de Nassau. Os equipa-
mentos públicos novos ou 
reformados, como o Ginásio 
de Esportes e o Complexo 
Aquático, terão as atividades 
retomadas tão logo Holam-
bra e a região de Campinas 
avancem na escalada criada 
pelo Governo do Estado para 
o Plano São Paulo. Com exce-
ção do Almoxarifado Central 
e da reforma do Estádio Mu-
nicipal, todas as obras foram 
realizadas a partir de convê-
nios firmados com os gover-
nos estadual e federal.

E por se tratar de ano 
eleitoral, vale reforçar que 
a legislação proíbe a parti-
cipação de candidatos em 
inaugurações a partir do dia 
15 de agosto, três meses an-
tes do pleito (devido à pan-
demia, o calendário inicial, 
definido pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral em dezem-
bro do ano passado, previa 
o primeiro turno em 4 de 
outubro, e o segundo, em 25 
de outubro. A PEC aprovada 
pelo Congresso transferiu o 
primeiro turno para 15 de 
novembro, e o segundo, para 
29 de novembro.

Atenção: alteração na Rua Campo das Palmas
Na próxima segunda-fei-
ra, dia 27, será iniciada a 
construção de uma passa-
gem elevada de pedestres 
na Rua Campo das Palmas. 
Durante o trabalho, previs-
to para durar uma semana, 
será necessário interrom-
per o trânsito de veículos 
na via - que dá acesso a três 
loteamentos residenciais 
- nos dois sentidos de di-
reção. “Realizaremos o tra-
balho dentro desse tempo 
para minimizar os possíveis 
transtornos”, afirmou o di-
retor municipal do depar-
tamento de Obras e Desen-

volvimento Urbano e Rural, 
Kahlil Barbosa, ao destacar 
que a obra garantirá mobili-
dade, acessibilidade e segu-

rança aos pedestres. O de-
partamento de Segurança e 
Trânsito sinalizará o local e 
indicará os desvios.
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Cidade confirma 26 casos em uma semana

Estado manteve a região na Fase Vermelha; ações protetivas são reforçadas

Helga Vilela

Holambra contava, na 
tarde desta quinta-feira, 
com 130 casos confirmados 
de Coronavírus. Na semana 
anterior, eram 104. Dos con-
firmados, 14 estão em isola-
mento domiciliar, dois estão 
internados e 114 estão cura-
dos. Até o momento já foram 
descartados 324 e outros 74 
ainda aguardam resultado 
do exame.

Distribuição dos casos
A maior concentração 

está no Imigrantes, com 24 
confirmados (e mais 12 sus-
peitas). Na sequência está o 
Fundão, com 19 casos, se-
guido pelo Groot, com 14. 
Jardim das Tulipas e Cen-
tro contam com 13 casos 
cada. Os demais casos estão 
distribuídos nos seguintes 
bairros e condomínios: Pal-
meiras (10), Parque dos Ipês 
(9), Alegre (6), Jardim Flam-
boyant (5), Jardim Holanda 
(5), Vila de Holanda (4), Ca-
manducaia (3) e Palm Park 
(2). Borda da Mata, Morada 
das Flores e Nova Holanda 

tem um caso cada. Seguem 
sem confirmações os bairros 
Palha Grande e Vila Nova.

Na última sexta-feira, 
devido a continuidade no 
aumento do número de ca-
sos em toda a região, o Go-
verno Estadual manteve a 
região de Campinas na Fase 
Vermelha. Nenhuma região 
avançou no Plano São Paulo 
e a região de Piracicaba, que 
estava na Laranja, voltou 
para a Vermelha. Uma nova 
avaliação está prevista para 
dia 31.

Para a cidade, destacou 

o Departamento de Comu-
nicação, a maior dificuldade 
enfrentada na Fase Verme-
lha é a restrição imposta ao 
comércio, “muito prejudicial 
para a atividade econômica 
local e para a renda de cen-
tenas de famílias”. “A deter-
minação de fechamento, por 
parte do Governo do Estado 
e do Ministério Público, tem 
provocado grande dificul-
dade aos comerciantes que 
arcam com aluguel, folha de 
pagamento, mercadoria e 
outros custos sem condições 
de assegurar o giro de capi-

tal em função das medidas 
restritivas”.

O departamento reforçou 
que a permanência na Fase 
Vermelha se dá em razão do 
crescimento no número de 
casos, “que é preocupante”, e 
da disponibilidade de leitos 
de UTI para pacientes da re-
gião, atualmente com ocupa-
ção de 78,9% (dados de 22 
de julho). “É, portanto, uma 
medida protetiva e de res-
guardo, mas que impõe o fe-
chamento de lojas e um forte 
impacto negativo na vida e 
rotina das pessoas”.

Treinamento gratuito aborda prevenção
da Covid em ambiente de trabalho

Gerenciar as medidas de 
combate ao Coronavírus con-
tinua sendo um desafio para 
as empresas. Mas no próxi-
mo dia 28, os empresários 
poderão esclarecer dúvidas e 
receber orientação durante o 
encontro online que a Asso-
ciação Comercial e Empresa-
rial (ACE Holambra) promove 
a partir das 17h.

À convite da ACE, a ativida-

de online será ministrada pelo 
especialista em Gestão Estraté-
gica em Segurança do Trabalho, 
Carlos Serrano, de Holambra. A 
capacitação ‘Como atender as 
diretrizes de prevenção e con-
trole da Covid-19 nos ambien-
tes de trabalho’ será gratuita e 
destinada a todas as empresas 
de Holambra, sem necessidade 
de ser associada à ACE.

Durante o encontro serão 

abordados: programa de Ge-
renciamento da Covid19; me-
didas de controles para pre-
venção e proteção jurídica; 
portaria conjunta nº 20, de 18 
de junho de 2020 e os aspec-
tos jurídicos e trabalhistas.

O treinamento com Carlos 
Serrano acontecerá na plata-
forma Google Meet, exclusi-
vamente para inscritos. Re-
serva de vagas gratuitas pelo 

site da Associação Comercial: 
www.aceholambra.com.br.

Vendas e crédito
Durante o mês de julho, a 

ACE tem promovido agenda 
de treinamentos online com 
o objetivo de capacitar as 
empresas e, assim, fortalecê-
-las, para continuar enfren-
tando a pandemia.

No Instagram da ACE, os 

interessados podem assistir às 
lives realizadas recentemente: 
alinhamento estratégico da em-
presa (vendas e relacionamen-
to com o cliente em tempos de 
pandemia), apresentada pelo 
personal coach Gustavo An-
drade e crédito emergencial 
Pronampe e refinanciamento 
de dívidas tributárias, apre-
sentada pelo contador Odu-
valdo Pavinatti Pinto.

Prefeitura vai manter bloqueio de prevenção
Desde o início da pandemia, a 
Prefeitura promove uma série de 
ações voltadas à conscientiza-
ção e à oferta de informação aos 
moradores e visitantes. São blo-
queios de orientação, divulgação 
de peças educativas, fiscalização 
quanto ao uso de máscaras de 
proteção facial (com aplicação 
de multas pelo descumprimento 
desta determinação), entre ou-
tras. Todas essas medidas estão 
sendo reforçadas desde o recuo 
da região à Fase Vermelha.
Seguindo o que já foi feito nos úl-

timos finais de semana, a Prefeitu-
ra realizará neste sábado e no do-
mingo, dias 25 e 26, barreiras de 
prevenção e orientação a mora-
dores e visitantes. O trabalho, que 
teve início em maio, foi retomado 
em função do retorno à Fase Ver-
melha e será feito das 7h30 às 14h, 
em três diferentes pontos de aces-
so à cidade. A ação tem por obje-
tivo coibir eventual desrespeito às 
regras estabelecidas para o perí-
odo de quarentena, como o uso 
de máscaras de proteção facial e 
aglomeração de pessoas.

Durante a ação, policiais mu-
nicipais, bombeiros civis vo-
luntários, enfermeiros, agentes 
de trânsito, da defesa civil e da 
vigilância em saúde medem 
a temperatura dos ocupantes 
de carros, motos, caminhões e 
bicicletas e compartilham in-
formações sobre restrições lo-
cais, determinadas por decreto 
estadual. Visitantes recebem a 
recomendação de voltarem em 
outra oportunidade. No fim de 
semana passado, cerca de 2 mil 
pessoas foram monitoradas.
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Ibrahort transfere sede para Holambra

Instituto atua no desenvolvimento da cadeia de hortaliças; pesquisa aponta como está o consumo do brasileiro na pandemia

Helga Vilela

Conhecida pela produção 
de flores, Holambra também 
é referência nas áreas de tec-
nologia para cultivo protegi-
do, sementes e insumos. E sua 
localização estratégica é fator 
determinante para a otimiza-
ção do escoamento da produ-
ção. Essas características foram 
fundamentais para a cidade ser 
escolhida pelo Instituto Brasi-
leiro de Horticultura (Ibrahort) 
para a instalação da sua nova 
sede. “A mudança da sede ad-
ministrativa para Holambra 
foi motivada pela relevância 
estratégica da região para o de-
senvolvimento da cadeira pro-
dutiva das hortaliças”, resumiu 
Manoel Oliveira, diretor-execu-
tivo do Ibrahort. Além da aber-
tura em Holambra, em abril, a 
associação conta com sede em 
Mogi das Cruzes e uma repre-
sentação em Brasília.

O que é
O Ibrahort é uma organi-

zação da sociedade civil, de 
âmbito nacional, sem fins 
lucrativos, que atua estrate-

Oliveira: uma das metas é 
aumentar o consumo de 
hortaliças entre os brasileiros

gicamente no agronegócio, 
visando o desenvolvimento 
da cadeia produtiva de hor-
taliças. Entre seus objetivos 
estão incentivar o consumo 
saudável, estreitar o relacio-
namento com a cadeia pro-
dutiva e o desenvolvimento 
sustentável. Conta com uma 
diretoria voluntária, compos-
ta por produtores, e atual-
mente o presidente é Stefan 
Coppelmans, proprietário da 
La Vita, de Holambra. Agre-
ga mais de 50 associados e 
é parceiro de instituições 

de pesquisa do agronegócio 
brasileiro, como a Esalq/USP 
e a Embrapa.

Consumo
Entre os eixos de atua-

ção do instituto está o ma-
peamento do mercado, com 
acompanhamento contínuo 
da oferta e demanda nacional 
e internacional. Uma das últi-
mas pesquisas, feita em maio 
em parceria com a Embrapa, 
focou o hábito de consumo 
de hortaliças do brasileiro 
durante a pandemia.

Segundo Oliveira, a pes-
quisa mostrou mudanças no 
hábito de consumo, desde 
itens mais procurados até o 
local de compra. As compras 
aumentaram nos supermer-
cados de bairro e direto do 
produtor, diminuindo em hi-
permercados e Feiras Livres. 
“Em muitas cidades, as feiras 
foram impedidas de funcio-
nar para evitar aglomera-
ções”, justificou Oliveira.

A pesquisa também des-
tacou o aumento de consu-
midores mais jovens fazendo 
compras e redução do pú-

blico acima dos 55 anos. Em 
relação ao tipo de hortaliças, 
foi registrado aumento de 
consumo “daquelas direta-
mente relacionadas ao pre-
paro de refeições em casa”, 
como alho, cebola e tomate, 
e diminuição de folhosas, 
principalmente alface. Esses 
dados, informou Oliveira, 
permite ao Ibrahort avaliar 
os gargalos da distribuição 
e a influência da disponibili-
dade de hortaliças de forma 
regional e da faixa salarial e, 
com isso, é possível ajudar os 
associados na criação de pla-
nos de abastecimento e de 
acesso às hortaliças.

No geral, os itens mais 

comuns nas casas dos brasi-
leiros são batata, tomate, ce-
noura, alho, cebola, beterraba 
e folhosas. Mas o consumo 
nacional ainda é baixo: a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda a ingestão 
diária de 400 gramas de hor-
taliças, legumes e frutas. No 
Brasil, de acordo com levanta-
mento do Datafolha, é de que 
a cada dez brasileiros, apenas 
quatro consomem a quanti-
dade recomendada. “Uma das 
missões do Ibrahort é atuar 
em projetos e no fortaleci-
mento de políticas públicas 
que possibilitem o aumento 
do consumo diário de hortali-
ças”, finalizou Oliveira.
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Com a incerteza dos re-
flexos econômicos da pan-
demia e com Holambra e re-
gião na Fase Vermelha até, 
pelo menos, no próximo dia 
31, quando é viável solicitar 
um financiamento? E quan-
do este crédito pode pre-
judicar ainda mais a vida 
financeira de uma empresa?

O empresário de conta-
bilidade Oduvaldo Pavinat-
ti Pinto participou de uma 
Live promovida pela Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial (ACE) nesta última 
terça-feira e um dos temas 
tratados foi o Pronampe, 
financiamento voltado a pe-
quenos negócios, para que 
possam contar com capital 
de giro durante a pande-
mia, mas o teto foi esgotado 
logo na primeira semana. 
“Alguns bancos esgotaram 
os recursos que lhes foram 
destinados via Pronampe, 
mas alguns bancos privados 
iniciarão as operações por 
esta linha no início de agos-

to”, disse Oduvaldo, ao expli-
car que o principal diferen-
cial deste financiamento é a 
taxa de juros (hoje em torno 
de 3,50% ao ano), variável 
de acordo com a Selic. Ele 
acrescentou que “especula-
-se uma segunda liberação” 
aos bancos que já esgota-
ram o teto, mas nada oficial. 
“O que se pode afirmar é 
que R$ 15,9 bilhões para 
micro e pequenas empresas 
é um valor importante, mas 
longe de ser suficiente para 
a manutenção das empre-
sas. E a maioria ainda não 
conseguiu os recursos”.

Além do Pronampe, Odu-
valdo informou que há di-
versas linhas de crédito, 
principalmente em bancos 
públicos, mas as políticas de 
juros e de garantia (real ou 
pessoal) variam bastante de 
um banco para outro. “Vale 
a pena consultar os bancos 
e negociar muito, tanto as 
taxas quanto as garantias”, 
aconselhou.

Mesmo com a possibi-
lidade de financiamentos, 

Contador orienta sobre crédito na pandemia
Teto do Pronampe, destinado a pequenas e médias empresas, esgotou na primeira semana

o empresário frisou que 
é preciso ir com cautela e 
verificar se contrair dívi-
das é o melhor caminho. 
“É necessário conhecer a 
situação e estar muito bem 
alinhado com o segmento 
de mercado. Em geral, sem-

pre reforço que crédito para 
capital de giro, crédito pes-
soal e limites de cheque es-
pecial devam ser utilizados 
somente em situações tem-
porárias e emergenciais, e 
lembrando sempre que re-
duzirão o lucro ou o resulta-

do financeiro da empresa”. 
Por outro lado, ele destacou 
ser favorável quando o fi-
nanciamento tem como ên-
fase a ampliação ou aperfei-
çoamento de capacidade de 
produção em um segmento 
promissor. “Ainda assim, 
oriento muita cautela”.

Oduvaldo pontuou que 
os reflexos da crise econô-
mica gerada pela pandemia 
– como a paralisação das 
atividades empreendedo-
ras – ainda são desconhe-
cidas. “Já foi noticiado a 
possibilidade de se cance-
lar, por exemplo, os even-
tos de final de ano e com 
isto entendemos que não 
há uma previsão real para 
a retomada das atividades 
empreendedoras. Por isso, 
tenho recomendado aos 
empreendedores que admi-
nistrem muito bem os cus-
tos e despesas e que evitem 
tomar crédito para cumprir 
com despesas correntes da 
atividade, pois não se sabe 
quando haverá uma reto-
mada econômica”.

Oduvaldo: antes de optar pelo financiamento, é preciso estudar as 
opções e verificar o mercado
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Helga Vilela

O Departamento Munici-
pal de Saúde promove a par-
tir desta segunda-feira, dia 
27 de julho, a segunda etapa 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Sarampo 
para o público de seis meses 
a 49 anos. A campanha segui-
rá até 31 de agosto.

O enfermeira responsá-
vel pelo setor de vacinação, 
Wilma Gomes, explicou que 
durante este período serão 
realizadas duas estratégias 
de vacinação: indiscrimina-
da (independente da situa-
ção vacinal) para população 
30 a 49 anos de idade, e 
seletiva (avaliação da situa-
ção vacinal e vacinação con-

forme o calendário vacinal 
vigente) para a população 
de seis meses até 29 anos. 
“A primeira etapa foi sele-
tiva para crianças de seis 
meses até adultos com 29 
anos. Continuaremos com 
esse público, com campa-
nha seletiva, por isso é im-
portante levar a carteira de 
vacinação para conferirmos 
se será necessária ou não a 
aplicação”, disse, ao refor-
çar que desde o ano passa-
do foi incluída a vacina de 
intensificação para crianças 
de seis meses. E frisou: a 
apresentação da carteirinha 
é importante para os mais 
novos. “Os mais velhos, a 
partir dos 30 anos, devem 
comparecer e já receberão a 

Segunda começa vacinação contra sarampo

Horário reduzido provoca fila no Correios

Campanha é seletiva para público de de seis meses até 29 anos e indiscriminada dos 30 aos 49 anos

vacina”. Este público não foi 
incluído na primeira etapa.

Surto
Wilma explicou que um 

novo surto da doença come-
çou no ano no Brasil, após duas 
décadas sem registros. Apenas 
este ano, destacou, já foram 
confirmados 4017 casos, com 

quatro óbitos. “Já são 21 es-
tados no país com a doença 
(norte, nordeste, sul e sudeste) 
e esse é o motivo de uma nova 
campanha”. A enfermeira refor-
çou a importância da adesão da 
população, uma vez que o vírus 
voltou a circular. Mas fez um 
alerta: gestantes e pessoas em 
tratamento de quimioterapia 
ou fazendo uso  permanente de 
corticóides, não podem tomar 
a vacina.

Onde tomar a vacina?
Os holambrenses encon-

tram a vacina, todos os dias, 
no PSF Santa Margarida e 
PSF Imigrantes, das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h. E no 
PSF Fundão, toda terça, das 
13h às 15h30.

Após dois fechamentos 
temporários, a agência dos 
Correios de Holambra voltou 
a funcionar com horário re-
duzido: de segunda a sexta, 
das 9h30 às 13h30, conforme 
informação da Assessoria de 
Imprensa da empresa.

Nos últimos dias, muitos 

holambrenses reclamaram 
das filas formadas na agên-
cia e do tempo que levam 
para ser atendidos, mas 
acabam enfrentando esses 
obstáculos pois, em alguns 
casos, não há alternativa. 
Este é o caso da empresária 
Mariana Leme: ela vende 

artigos de enxoval infantil e 
precisa ir de duas a três ve-
zes por semana aos Correios. 
“Já tive problemas para en-
viar as encomendas por aqui 
e precisei procurar agências 
das cidades vizinhas”, disse, 
ao informar que cada aten-
dimento em Holambra leva, 
em média, 1h30. E não há al-
ternativa: com a pandemia, 
aumentaram os pedidos via 
Correios.

A artesã Cleusa Bervinde 
optou por fazer as entregas 
de seus produtos e só usa 
os Correios quando “extre-
mamente necessário e se for 
longe”. “Prefiro levar, porque 
já fiquei mais de uma hora 
na fila devido ao horário re-
duzido. Tem muita gente, 
sem contar o sol. Com a fila 
“enorme”, Cleusa completou 
que ainda correm o risco de 
contraírem a doença, pois 
muitos insistirem em não 

usar máscara. “Então faço a 
entrega na região e cobro o 
valor do frete”.

Muitos holambrenses 
explicaram que, devido à 
pandemia, a saída foi inves-
tir na venda pela internet. 
Quem vende pelo Mercado 
Livre, por exemplo, tem até 
24 horas para encaminhar o 
produto e por isto frisaram 
a importância de terem o 
suporte dos Correios. Uma 
sugestão, apontaram, seria 
informar o horário de aten-
dimento na entrada, para 
que todos pudessem se pro-
gramar. Mesmo assim, com-
pletaram, o problema da fila 
permaneceria.

Segundo a agência, além 
do horário reduzido e com 
o objetivo de preservar os 
empregados e os clientes, 
foram instaladas barrei-
ras acrílicas nos guichês de 
atendimento da unidade, 

providenciado álcool em gel 
e, no fluxo de atendimento, 
está sendo realizado o ge-
renciamento de filas.

Em nota, a Assessoria dos 
Correios informou que “me-
didas cada vez mais exigen-
tes de sanitização também 
vêm sendo implementadas, 
tornando nossa operação 
mais segura. Ainda assim, 
nossas agências seguem 
atendendo e nossas entregas 
ainda contam com eficácia 
superior a 90%”. E comple-
ta: “os impactos em nossas 
atividades são comuns aos 
correios do mundo todo: a 
União Postal Universal (UPU) 
relata que 124 países enfren-
tam problemas com entre-
gas, suspensão na prestação 
de serviços, interrupção na 
aceitação de alguns serviços, 
redução na capacidade da 
força de trabalho, em decor-
rência da pandemia”. (HV)
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O Jornal da Cidade vai tra-
zer mais uma novidade para 
seus leitores: a partir da pró-
xima semana, e por tempo 
indeterminado, contará com 
a parceria da jornalista Izil-
dinha Pilli, que assinará uma 
coluna com para quem gosta 
e acompanha o meio artísti-
co e cultural.

E não será a primeira vez 

que izildinha contribuirá 
com o JC: ela já respondeu 
pela coluna Vapt Vupt e foi 
jurada em concursos promo-
vidos pelo jornal. “Para mim 
é muito gratificante voltar 
a escrever para o Jornal da 
Cidade. Tenho um carinho 
muito grande por Holambra. 
É a minha cidade exemplo. 
Além do mais sou apaixo-
nada por flores. E será um 
grande prazer “bater papo” 
com a população de Holam-
bra por meio de  minha co-
luna,  que agora se chamará 
“Fique Ligado”. Vamos nos 
conhecendo novamente e 
montar um grande círculo 
de amizade. Me aguarde”.

Nesta nova proposta, o 
leitor ficará sabendo tudo o 
que rola no mundo artísticos, 
além de dicas de Lives, filmes 

e muitas outras dicas. “É só 
ficar ligado no JC”.

Currículo
No currículo, além de 25 

anos de atuação na Asses-
soria de Imprensa de uma  
empresa multinacional de 
Telecomunicações, Izildi-
nha foi apresentadora e 
produtora na Rádio Clube 
e na Rádio ABC (ambas em 
Santo André). Toda progra-
mação era voltada ao públi-
co sertanejo e foi nessa épo-
ca que conheceu grandes 
duplas e, atualmente, ela 
está  envolvida com a pro-
dução de documentário so-
bre a música sertaneja, com 
participação de um pouco 
mais  30 duplas entrevis-
tadas, e segue em busca de 
patrocinadores.

Fique ligado! Na cozinha com o
Jornal da Cidade

Cor e sabor: combinação perfeita!

Pãozinho de Beterraba

Nos últimos meses, todos estão mais tempo em casa 
devido ao distanciamento social e, desta forma, mui-
tas pessoas que não se aventuravam na cozinha co-

meçaram a passar um maior tempo entre panelas, farinhas 
e grãos. Elaborar uma refeição completa ou uma simples 
torta; recuperar uma receita da família e até se aventurar a 
fazer o tão temido pão se transformaram em um cuidado 
extra: alimentação ‘de verdade’, feita em casa!
Durante muitos anos, o Jornal da Cidade contou com a co-
luna Simples e Sofisticado, assinada por Beatriz Regina Ne-
del Chassot, um sucesso entre os leitores. E neste período 
de quarentena, para contribuir com aqueles que se acham 
inexperientes na cozinha e até com os veteranos sempre de 
plantão que buscam novidades, o JC vai trazer uma tem-
porada de culinária (entre outros assuntos que poderão ser 
tratados na sequência) e todos estão convidados para par-
ticipar e dividir suas receitas (só para adiantar, Beatriz vai 
colaborar com uma receita e você também é nosso convi-
dado: mande sua receita preferida para contato@jcholam-
bra.com.br com uma pequena história sobre sua escolha e 
seus dados pessoais e ela poderá ser publicada!).
A primeira sugestão vem da nutricionista Mayara de Bruin 
para ajudar as mães que, desde o início da quarentena, pas-
sam mais tempo na cozinha para abrandar a fome de seus 
filhos: afinal, o intervalo escolar passou a ser dentro de casa! 
Ela divide uma receita que encanta as crianças pela cor: de 
beterraba! “Essa receita é super gostosa, chama a atenção 
das crianças porque o pão fica roxo, bonito. E é uma forma 
de incluir a beterraba na alimentação delas, já que geral-
mente não comem (este legume)”. Mayara destacou que o 
uso da linhaça é opcional, “para dar mais alguma fibra para 
o pãozinho”, mas pode ser substituída pela chia ou não ser 
incluída: mas vale acrescentar para garantir às crianças uma 
alimentação ainda mais saudável e fugir do trivial.

• 1 e ¼ de copo de beterraba batida 
com água (se for morna ajuda no 
crescimento do pão). Pode ser be-
terraba cozida, que facilita na hora 
de bater e evita amargar (coloque 
pouca água, apenas o suficiente 
para bater)
• ¼ de copo de azeite de oliva
• 1 colher (chá) de sal
• 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
• 1 copo de farinha de trigo integral (se 
não tiver, pode usar só a branca)
• 1 copo de farelo de aveia
• 2 copos de farinha de trigo
• 2 colheres (sopa – opcional) de sementes de linhaça
• 2 ½ colheres (chá) de fermento biológico seco instantâneo
• Misture os ingredientes, sove bem, modele e deixe crescer 
(dobrar de volume, cerca de uma hora). Para ficar dourado 
por cima, pincele gema. Forno pré-aquecido a 180 graus 
até dourar. Rendimento: 16 pães.
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● DIVERSOS ●Estado oferece aulas 
preparatórias para o Enem
O Centro de Mídias SP (CMSP), da Secretaria Esta-
dual de Educação, está com programação de aulas 
ao vivo para preparação para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) aos sábados e às terças-feiras.
Ás terças-feiras, o conteúdo vai ao ar das 14h às 
17h e pode ser acompanhado por meio do aplica-
tivo CMSP, nos canais das 2ª e 3ª séries e da Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA). Os alunos têm a 
possibilidade de tirar dúvidas e interagir pelo chat 
do app.
Nas transmissões são abordadas competências 
solicitadas no exame: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias, Ci-

ências da Natureza e suas 
Tecnologias, Matemáti-
ca e suas Tecnologias e 
Redação.
Aos sábados, as aulas 

são realizadas das 8h30 
até as 12h20. Além de 

serem transmitidas pelo 

CMSP, também podem ser acompanhadas pela 
TV Educação. 

Enem
A edição 2020 do Enem vai ser aplicada nos dias 
17 e 24 de janeiro de 2021. O exame, que tradicio-
nalmente ocorre no fim do ano, teve de ser adiado 
por conta da suspensão das aulas presencias oca-
sionada pela pandemia do coronavírus.
Já o Enem digital acontecerá nos dias 31 de janeiro 
e 7 de fevereiro de 2021. A reaplicação do exame 
ocorrerá nos dias 24 e 25 de fevereiro. Os resulta-
dos serão divulgados no dia 29 de março, segundo 
o Ministério da Educação.

Nº 1166 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art. 1525, números  1, 3, e 4, do Código Civil Brasileiro: 
PHILIPE DE SOUZA BOSI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro de produção, nascido em Campinas SP, no dia vinte e nove 
de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (29/12/1994), residente e 
domiciliado na Estrada Municipal HBR 210, s/nº, Palmeiras, Holambra, SP,CEP: 
13825000 filho de DONIZETTI ANTÔNIO BOSI e de EUNICE DE OLIVEIRA 
SOUZA BOSI. 
MANUELA PROOST DE SOUZA MARTINS DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão professora de Inglês, nascida em 
Campinas-SP,  no dia trinta e um de maio de  mil novecentos e noventa e dois 
(31/05/1992), residente e domiciliada  na Estrada Municipal HBR 210, s/nº , 
Palmeiras, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de  ANGELO MARTINS DE 
SOUZA JUNIOR e de LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA MARTINS 
DE SOUZA 
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. 

Nº1167 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art. 1525, números  1, 3, e 4, do Código Civil Brasileiro: 
JEREMIAS BESERRA AVELINO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão frentista, nascido em Pedra PE, dia oito de novembro de  mil novecen-
tos e oitenta e cinco (08/11/1985), residente e domiciliado na Rua Florindo Cae-
tano, 217, Orlando de Correa Barbosa, Artur Nogueira,  SP, filho de JURANDIR 
MERENCIO AVELINO e de LÉCIA MARIA BESERRA AVELINO. 
IRANÍ ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profissão cobradora, nascida em Brazópolis, MG, no dia vinte e sete de novem-
bro de  mil novecentos e setenta e sete (27/11/1977), residente e domiciliada na 
Rua Schoenmaker, 289, Parque Residencial Imigrantes,  Holambra, SP, filha de 
BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA e de NAZARÉ ALVES DE OLIVEIRA. 
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 Artur Nogueira-SP. 

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
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gar-
agem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitóri-
os (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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Pedro Jardinagem: Plantio, corte e manutenção. Poda de 
arvores, gramas e cerca viva com motosserra. Telefone 
(19) 99259-4027 / 99630-2078 
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 iniciantes 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. 

Barracão comercial de 261 m2 no bairro Camanducaia 
em Holambra, na esquina que vai para o Rancho da Ca-
chaça. Interessados entrar em contato no telefone (19) 9 
9732-4629. 

Pousada/ restaurante/bar /lanchonete com fogão a  le-
nha entre outras benfeitorias. A 2 km  de distancia no 
centro de Holambra .Lugar tranquilo, em contato com 
a  natureza , estilo rústico, com horta orgânica própria, 
água potável na própria fonte, estrada  asfaltada e  gran-
de espaço para estacionar carros. Eventual com casa.  
Tratar direito com o proprietário pelo  tel (19) 99580-7723 
ou whatsapp: ( 19) 99127-7584.  

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

● ALUGA-SE:  ●

019 9 7154-8493

Procuro faxina 
para fazer

R$ 120,00 
(negociável)
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Você é o profissional que o mercado procura?
Você, que é estudante ou um profissional já 

formado e que está ou não em atividade profis-
sional, certamente deve estar se perguntando 
(pelo menos deveria): você é o profissional que 
o mercado precisa? Que o mercado procura?

Devido à pandemia, estamos vivendo um mo-
mento quase que único, onde várias “verdades” 
estão sendo questionadas e constantemente de-
fronte à novos paradigmas que devem ser assi-
milados, caso queiramos ter um lugar digno nes-
te mundo (mundo vasto mundo).

Um desses paradigmas, seguramente, é a 
questão das competências e das habilidades que 
os profissionais devem ter. 

Obviamente, ninguém nega a importância da 
educação, ferramenta única que permite provo-
car uma mudança (para melhor) de cada indiví-
duo e, em consequência, de toda uma sociedade. 

Vários exemplos podem ser citados de países 
que, poucas décadas atrás, estavam enquadra-
dos como os mais subdesenvolvidos e agora en-
contram-se no topo do desenvolvimento, graças 
aos investimentos na educação.

Mas, não basta apenas ter um diploma na mão 
para garantir o acesso e/ou a permanência no 
mercado: muitos outros pré-requisitos são exigi-
dos e são cada vez mais determinantes.

Vários especialistas no assunto (por ex. Art 
Markman) desenvolveram inúmeras teorias sobre 

essa questão. Através de entrevistas com outros 
especialistas (tão competentes quanto Art) foram 
selecionados e sintetizados alguns tópicos rele-
vantes (não se exclui aqui a importância de outras 
características que não serão mencionadas).

Primeiro, aprimorar as habilidades e as com-
petências adquiridas na sua formação, mas en-
fatizando aqui que ter um diploma na mão não 
significa que pode parar com a sua formação in-
telectual e técnica. Estudar, pesquisar e buscar 
aperfeiçoamentos devem ser uma ação contínua, 
para o resto da vida!

Paralelo, o que garante a sua entrada (ou per-
manência) no mercado é conhecer o campo em 
que você está ou quer atuar, portanto, informe-
-se sobre quais as habilidades que são valoriza-
das nesse setor. 

Aprenda, de fato, uma terceira língua (portu-
guês e inglês já são obrigação). Que tal um es-
panhol (não portunhol) ou mandarim? Apren-
da também informática e o uso de programas e 
pacotes de software. Inclua-se nas redes sociais 
técnicos  e seja uma pessoa bem conectada!

Essa pandemia, por mais trágica que seja, 
mostrou claramente que todos nós vivemos num 
único planeta e só podemos nos sentir plenos 
como profissionais se “o lado humano e ambien-
tal” também for relevante na nossa vida, pois 
esse tem o mesmo peso (para não dizer maior) 

do que a qualificação técnica, aliás, não há como 
desvincular esses itens. 

Portanto, verifique se você está retribuindo 
(de fato) à comunidade/sociedade. Isso fará com 
que você se sinta produtivo, íntegro e verdadei-
ro, então, além o seu trabalho (técnico), desen-
volva ações sócio e/ou ambientais, de preferên-
cia seja voluntário.

Outro item de suma importância é ter um 
hobby. Esporte, leitura, música, canto, fotogra-
fia, dança, caminhadas, viagens, enfim, qualquer 
coisa que te de prazer pessoal. Isso fará com que 
você se valorize, com que tenha equilíbrio e, cer-
tamente, muito mais disposto para desenvolver 
as suas atividades profissionais. 

 Não podemos esquecer de cultivar ami-
gos e a própria família. São eles o cerne para o 
equilíbrio emocional.

Por fim, ainda são imprescindíveis, e não há 
o que negociar, mais dois itens: ética e ser feliz. 
Só se é feliz e comprometido (com base ética), 
quando fazemos o que gostamos e quando esta-
mos contribuindo para um mundo melhor.

Sucesso nessa vida!.

Professor Geraldo G. J. Eysink, diretor geral 
da Faculdade de Agronegócios de Holambra 

(Faagroh-Unifaj).

Domingo: dia de homenagear os avós
Neste domingo, 26 de ju-

lho, é o Dia dos Avós, e se não 
fosse a necessidade de distan-
ciamento social provocado 
pela pandemia da Covid-19, o 
maior presente para eles se-
ria a presença dos netos.

Mas pensando no distan-
ciamento, a Cooperativa Vei-
ling Holambra tem várias su-
gestões para agradar os avós 
neste domingo. Uma delas é 
para que os netos comprem 
as flores e folhagem e usem 
a imaginação para criarem 
buquês personalizados com 
os quais presentearão os 
avós. Outra ideia é que os 
netos – não importa a idade 
– façam desenhos que repre-
sentem a relação deles com 

os avós e usem o papel para 
embrulhar o buquê. E, neste 
momento, quando principal-
mente os avós, mais do que 
nunca, precisam de ativida-
des que os ajudem a passar 
o tempo de isolamento, a su-
gestão é entregar-lhes ape-
nas hastes de flores de corte 
e folhagens, sem embalagem 
especial, desafiando-os para 
que elaborem os arranjos 
em vasos para decorar as 
casas. Entre as flores mais 
solicitadas nessa época es-
tão as alstroemérias, lírios e 
os lisianthus, pois apesar de 
delicadas, são bem resisten-
tes e duráveis em vasos com 
água. Para os avós que gos-
tam de cultivar, a proposta é 

presenteá-los com uma ces-
ta com material para a con-
fecção de uma mini horta.

Sobre a data
O Dia dos Avós ou Dia da 

Vovó é celebrado pelos católi-

cos em 26 de julho em home-
nagem aos avós de Jesus Cris-
to, Santa Ana e São Joaquim, 
pais de Maria de Nazaré. A 
data tem por objetivo lembrar 
que os avós, na maioria dos 
casos, são considerados como 

os “segundos pais”.
Até os anos 1960, cada um 

dos avós de Jesus era home-
nageado em dias diferentes 
pela igreja católica. A unifica-
ção da data foi determinada 
pelo Papa Paulo VI.
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Autoescola segue sem aulas e tem novos prazos

Com a pandemia, foi ampliado o prazo para quem iniciou processo de habilitação
Helga Vilela

Assim que completa 18 
anos, o sonho de muitos bra-
sileiros é ‘conquistar a inde-
pendência’ através da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH). Outros adiam este 
sonho, mas independente-
mente da idade, assim que se 
inscrevem em uma autoesco-
la, todos têm um ano para a 
conclusão de todo o processo 
– desde exame médico e ava-
liação psicológica, aulas teó-
ricas e práticas até o exame 
final (caso reprovado, é preci-
so aguardar mais 30 dias para 
realizar nova prova).

Mas com a pandemia, o 
Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito) estendeu este 

prazo para 18 meses: assim, 
os condutores que iniciaram 
o processo para aquisição da 
primeira CNH a partir do mês 
de março do ano passado e não 
concluíram o processo, terão 
mais seis meses para finalizá-
-lo. As medidas foram tomadas 
como forma de garantir a pre-
venção contra o contágio do 
Novo Coronavírus (Covid-19).

Diretora geral de uma au-
toescola de Holambra, Ene-
dina Duarte Trentin explicou 
que neste momento, com a 
cidade da fase 1 (Vermelha), 
todas as atividades estão 
suspensas (aulas e exames 
práticos e teóricos). “As au-
las práticas chegaram a ser 
liberadas, porém, como nos-
sa região voltou para a Fase 

simplificada pode ser feita pelo 
despachante da cidade. “Mas 
não deve ter nenhuma mudan-
ça de endereço na CNH ou no 
cadastro, caso contrário a reno-
vação simplificada não será pos-
sível. Caso haja alterações de en-
dereço na CNH ou no cadastro, 
Enedina destacou que, confor-
me deliberação de março deste 
ano, estão interrompidos, por 
tempo indeterminado, os pra-

zos para renovação, permissão, 
suspensão e cassação de CNH.

Por fim, Enedina destacou 
que com as atividades sus-
pensas e com o Detran fecha-
do, não há possibilidade de 
novas matrículas. E comple-
tou: em relação ao ano ante-
rior, assim como outros seto-
res, a procura pelos serviços 
das autoescolas apresentam 
queda neste momento.

Vermelha da quarentena, elas 
foram suspensas”, reforçou.

Ela explicou que as aulas 
práticas serão reagendadas 
quando a cidade avançar 
para a Fase Laranja, “seguin-
do as normas e regras do Es-
tado de São Paulo e da cidade 
de Holambra”.

Enquanto isso, tranquili-
zou os alunos ao reforçar que 
o prazo para a primeira habili-
tação se estendeu para 18 me-
ses. “O cálculo é feito a partir 
da data do exame médico”, dis-
se, ao exemplificar: se no exa-
me médico foi realizado dia 8 
de julho de 2020, o aluno terá 
até o dia 8 de janeiro de 2022 
para a obtenção da CNH.

Para quem está com o do-
cumento vencido, a renovação 

“Concentremos nossas forças no propósito de amar os 
nossos inimigos, segundo os preceitos do Cristo, para que as 

sombras se mostrem dissipadas.” Livro: Mais Luz 


