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Mesmo com a queda do número de 
casos, Dr. Marcelo Bisson mostra 
preocupação com o feriado de 
carnaval e adverte que “a pandemia 
não acabou”

Polarização X Democracia: 
Especialista fala como manter 
diálogos e debates saudáveis em 
ano eleitoral diante de posições 
opostas

Crimes contra 
a honra 
é o tema 
abordado hoje 
pelo advogado 
Diego Filipini

Covid-19 Eleições 2022

2022 terá Expoflora
Chuva de pétalas, paradas, desfiles, dancas, lançamentos, e muito mais. A maior 
feira de flores e plantas ornamentais da América Latina atrai cerca de 300 mil 
visitantes. Além de colocar Holambra como vitrine nacional para o setor,  traz 
benefícios para toda a região. 9

- Audiências públicas da Saúde e de Metas Fiscais 
acontecerão no dia 24 e munícipes podem saber de 
que maneira o dinheiro público é investido
 
- Primeira reunião do ano da Câmara Temática da 
Educação da RMC será na terça, em Holambra

Saiba ainda:
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Opinião2
Petrópolis foi a segunda cidade 

planejada das Américas, logo depois 
de Washington, nos Estados  Unidos.  
Júlio Köeler, um engenheiro alemão, 
planejou a cidade de uma forma que 
os rios que cortam Petrópolis e suas 
montanhas e morros ficassem sem-
pre protegidos, para protegerem 
seus habitantes. 

Mas, diferente de holandeses, es-
queceu-se que a natureza não tem 
controle e que para aproveitar suas 
benesses e evitar sua fúria é preciso 
ir muito além de planejar. 

Petrópolis se seguisse seu plane-
jamento, jamais  ocuparia os morros 
e nem  construiria às margens dos 
rios que cortam a aquela bela ci-
dade.  Ela foi pensada para que as 
chuvas torrenciais que sempre acon-

teceram naquelas serras não afetas-
sem de morte seus habitantes.

Mas, como acontece com a maio-
ria das cidades brasileiras, a socie-
dade civil e as administrações públi-
cas pouco atentam para a questão 
ambiental  na qualidade de vida e 
segurança de seus cidadãos. 

Assim aconteceu com Petrópolis. 
Ocupações irregulares. Construções 
sobre nascentes. Falta de atuali-
zação do Plano Köeler. Corrupção 
para liberação de loteamentos irre-
gulares. Falta de fiscalização. Modi-
ficação dos fluxos das águas. E por 
ai se vai...

E um dia, num ato de fúria, a 
natureza se move. Assim como se 
moveu o topo da montanha e levou 
tudo pela frente, como se fosse uma 

fatalidade. Não, não foi fatalidade. 
Foi incúria do ser humano que como 
“rei” da natureza jamais pensa que 
será destronado.

Pergunte-se aos holandeses o 
que aconteceria com a Holanda que 
tem grande parte de seu território 
abaixo do nível do mar, se a socie-
dade como um todo não trabalhasse 
em conjunto.  O que aconteceria com 
o aeroporto intencional de Amster-
dam que fica a 8 metros  abaixo do 
nível do mar?

Petrópolis nos ensina que não 
basta apenas fazer planejamento. 
É preciso executá-lo, atualizá-lo, 
avaliá-lo, com competência,  como 
essencial que é para suas próprias 
vidas, como administradores públi-
cos e como cidadãos.   

O que nos ensinam as 110 mortes em Petrópolis?

•  www.ponderando.online •  email: radeathayde@gmail.com 

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Está insustentável! Já foram ul-
trapassados todos os limites de 
dificultar o acesso à informação e 
à liberdade de pesquisar visando 
compras via internet. Talvez minha 
reação se deva à  sensibilidade e 
aversão à imposição do quer que 
seja. Tornamos-nos reféns da mídia 
eletrônica que começa pela clausu-
ra da informação, mergulha na pro-
paganda e marketing quando faze-
mos uma pesquisa e nos condena a 
encarar o resultado em sua tela do 
celular, notebook ou PC ao tentar 
acessar informações noticiosas de 
qualquer natureza.

Considerada a maior empresa 
de conteúdo, tecnologia, serviços e 
pagamentos digitais na internet bra-
sileira – a UOL - vergonhosamente co-
bra até para se ter acesso à informa-
ção sobre a morte do ícone Arnaldo 
Jabor, cineasta, cronista e jornalista, a 
menos que se faça uma assinatura da 
Folha de S. Paulo. Igualmente, se pre-
tende ler o artigos de alguns colunis-
tas conhecidos. O famoso Conteúdo 

para Assinantes. Sem precedentes! A 
que ponto chegamos!

Dentro desta conjuntura, o mais 
grave é a mais absoluta incapacida-
de que o cidadão tem de preservar 
sua identidade e preferências. Nossa 
privacidade já foi para o ralo. Peço 
perdão  pela chulice, mas a constata-
ção é verdadeira.  Não são poucas as 
situações em que o leitor tentar abrir 
determinado site e aí vem o aviso 
que é preciso concordar com termos 
descritos em frases que confundem 
o mais hábil dos experts: “Este site 
utiliza cookies e tecnologias seme-
lhantes para personalizar publicida-
de e recomendar conteúdo de seu 
interesse. Ao navegar em nosso ser-
viço você aceita tal monitoramento.” 
Como o texto é confuso e complexo, 
clica-se ”concordo”. Et Voilá! 

A verdade nua e crua é que o ci-
dadão, a cidadã, tornou-se um livro 
aberto com seus dados pessoais, 
gostos, preferências – sejam elas 
quais forem – disponíveis na rede, 
inclusive sociais, onde a custo zero 

plataformas e sites de todos os mati-
zes podem – e fazem – pressão para 
vender-lhe tudo que, em princípio, 
já sabem a seu respeito e ser de seu 
gosto. Uma forma de totalitarismo 
do século XXI.

A questão é que estamos, de 
fato, diante de uma nova ordem de 
hábitos e costumes, crescente, que 
escancara a vida do cidadão, da ci-
dadã, apesar de o artigo 5º da Cons-
tituição Federal estabelecer que são 
invioláveis a intimidade, a vida pri-
vada, a honra, imagem, correspon-
dências e sigilo telefônico.  

Claro está que os artifícios defi-
nidos nos termos das declarações 
visando a concordância dos leitores 
são cuidadosamente redigidos por 
feras do Judiciário evitando futuros 
processos legais.  

Cumpre lembrar que nos res-
ta, apenas, observar com atenção, 
cautela e consciência o momento 
que vivemos. E não se  iluda, vai 
crescer. Mais abrangente que a até 
aqui abordada!

Uma nova ordem de hábitos e costumes

Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51
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Histórias de Dona Ilda
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Devagar 
se vai ao 
longe

Ter a certeza de dias melhores, faz de nossa vida mo-
mentos mais agradáveis!

Se todos nós nos compenetrássemos de que as ati-
tudes positivas nos ajudam a “navegar” por nossos dias 
com muito mais tranquilidade, mudaríamos nossa forma 
de viver atribulados, sempre cheios de compromissos e 
trabalhos que acabam ficando sempre para o amanhã..

Nosso relacionamento com nossa família e com nos-
sos amigos nos confortam e nos trazem sempre bons 
momentos de paz e amizade.

Bem disse alguém que para sermos felizes devemos 
viver um dia de cada vez!!! Pensando bem, seria a melhor 
maneira de vivermos a vida com tranquilidade. Vamos 
tentar? Seria possível?

Afazeres temos sempre. O principal é saber distribuí-
-los inteligentemente. Nunca pensar em por em um dia 
todas as nossas obrigações. Piano, piano, se va lontano 
, ou melhor, devagar se vai ao longe. Então vamos nos 
compenetrar de que, com calma e tranquilidade pode-
mos fazer tudo o que precisamos.

Nosso corpo é uma máquina que deve ser tratada 
com carinho e cuidados.

Não pretendo ditar maneiras de se viver, mas gosto 
de contar o que eu  gostaria de fazer, se pudesse sempre, 
mas, muitas vezes, não o consigo.

Porém, com a vida que tenho, bem vivida, posso 
muito bem transmitir a meus leitores, algumas maneiras 
de podermos amainar nossos dias com mais suavidade 
e paz!

Que a cada pessoa com quem convivemos, possa-
mos lhe transmitir esperança de dias melhores e muita 
paz em seus corações!

Que cada “Bom dia” que dissermos seja com amor e 
com muita motivação.

Deus é nosso leme e nossa luz  e a Ele devemos agra-
decer diariamente e,  se for para pedir, que seja saúde! 
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Queda de casos de Covid-19 pela terceira 

semana consecutiva
Holambra registrou, pela 

terceira semana seguida, 
queda no número de casos 
de Covid-19. Ao longo dos úl-
timos 7 dias, de acordo com 
levantamento do Departa-
mento Municipal de Saúde 
divulgado nesta quinta-feira, 
dia 17 de fevereiro, foram 85 
novas confirmações. O último 
boletim, divulgado em 10 de 
fevereiro, havia revelado 220 
casos. Na semana anterior, 
eram 243.

“O altíssimo número de ca-
sos neste início do ano foi re-
flexo das confraternizações de 
Natal e Revéillon. Essa queda, 
com o passar do tempo, já era 
esperada”, explicou o médico 
da Vigilância em Saúde, Mar-
celo Augusto Matioli Bisson. “O 
problema é que agora o Carna-
val se aproxima e, mesmo com 
a suspensão das festas, muita 
gente aproveita o feriado pro-
longado para viajar. Podemos 
voltar a ter um aumento no 
número de contaminados 
caso não haja conscientização. 
É preciso que as pessoas en-

tendam que a pandemia não 
acabou. O momento não é de 
afrouxar e sim de reforçar os 
cuidados como o uso correto 
de máscara, o distanciamen-
to e higienização das mãos 
para que possamos reduzir a 
contaminação”.

O município contabiliza, 
desde março de 2020, 3.996 
casos e 18 óbitos. O bairro 
Imigrantes soma 1.021 con-
firmações, seguido do Groot 
com 352 e do Fundão com 
345. A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procurar 
o atendimento de urgência 
e emergência na Policlínica 
Municipal.

Até o momento, 97,3% dos 
holambrenses já receberam a 
1ª dose da vacina. 88,55% to-
maram as duas doses ou o an-
tígeno de dose única. 44,4% 
receberam o reforço do imu-
nizante (3ª dose).

Holambra conta com 
um calendário fixo de 
imunização contra a 
Covid-19. A vacinação 
de adultos e crianças 
ocorre sempre às se-
gundas e quartas-feiras 
no Salão da Terceira 
Idade, por ordem de 
chegada, entre 8h e 12h 
e das 13 às 15h.

Calendário fixo 
de vacinação 
contra a 
Covid-19
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Prefeitura realiza audiências públicas da Saúde 

e de Metas Fiscais no próximo dia 24

Vereadores apresentaram oito indicações e um 
projeto de lei na última Sessão Ordinária

Oito medidas de interes-
se público e um projeto de 
lei foram apresentados pelos 
vereadores na sessão reali-
zada na última segunda-feira 
(14) pela Câmara Municipal 
de Holambra.

O Presidente da Câmara 
e vereador Mauro Sérgio de 
Oliveira, o Serjão, indicou ao 
Executivo o envio de projeto 
de lei alterando a referência 
salarial da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) de Holambra. De 
acordo com a justificativa da 
propositura “A Guarda Muni-
cipal é um dos poucos órgãos, 
senão o único, de prestação 
de serviço público municipal 
que está inserida na Cons-
tituição Federal, tamanha a 
sua importância frente à se-
gurança pública local. Assim 
é importante que se tenha 
um Plano de Carreira, sendo 
uma forma de valorizar o tra-
balho da nossa guarda”.

Anexo a indicação Ser-
jão encaminhou um Ofício 
reforçando o pedido. O do-
cumento menciona que a 

Guarda Municipal possui 
um efetivo atual de 35 guar-
das e foram registradas 314 
ocorrências no ano de 2021. 
Em plenário o Presidente 
da Casa ressaltou “Certa-
mente essa medida benefi-
ciará, sem dúvida, aquelas 
pessoas que muitas vezes 
arriscam suas vidas em de-
fesa dos bens públicos e que 
prestam relevantes serviços 
à coletividade”.

O vereador Jesus Apareci-
do de Souza, o Jesus da Far-
mácia, sugeriu a construção 
de casas para locação social, 

destinadas a garantir mora-
dias temporárias às famílias 
em condições de vulnerabili-
dade, citando como referên-
cia a Lei n.º 3.855 implantada 
na cidade de Mogi Mirim.

Fabiano Soares foi autor 
de cinco indicações legislati-
vas. Ele solicitou ao Executivo 
o envio de projeto de lei para 
instituir maior transparên-
cia na cobrança do Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU), 
pediu a criação de política 
municipal de incentivo à ge-
ração e ao uso da energia 

solar, e estudos para implan-
tação de novos ecopontos 
na cidade. Indicou também 
a implantação do programa 
“Educação Empreendedora” 
nas escolas municipais, ci-
tando como exemplo o pro-
jeto “Pedagogia Empreende-
dora”, e a limpeza e corte do 
mato na HBR-323, próximo a 
represa de propriedade dos 
Senhores Adriano Van Vliet e 
Johannes Ruiter.

Instalação de ponto de 
ônibus com cobertura e as-
sento localizado na Estra-
da Municipal Henricus Van 
Schaik (HBR-333), próximo 
a colônia de casas do Sítio 
Irmãos Van Schaik foi a so-
licitação do vereador Mario 
Luiz Sitta, o Sitta da Fanfarra. 
Na justificativa da indicação 
o parlamentar explicou “No 
referido ponto de ônibus 
sempre tem a presença de es-
tudantes, mães com crianças 
de colo e demais pessoas que 
utilizam o circular e o trans-
porte escolar e, diariamente 
são obrigadas a esperar no 

relento pelo transporte, sem 
nenhuma proteção para se 
abrigarem e se protegerem 
do sol e a chuva.”

Além disso, durante a 
reunião ocorreu a leitura do 
Projeto de Lei n.º 008/2022, 
protocolado pelo vereador 
Fabiano Soares, que come-
ça a tramitar na Câmara e 
visa proibir no município 
o manuseio, a utilização, a 
queima e a soltura de fogos 
de artifício e artefatos piro-
técnicos com estampido. Na 
tribuna, Fabiano destacou a 
existência da Lei Estadual n.º 
17.389/2021 referente ao 
assunto e completou “Várias 
cidades estão seguindo este 
mesmo caminho de regula-
rizar esta lei em âmbito mu-
nicipal, porque nós sabemos 
o quanto é difícil a fiscaliza-
ção, o controle e acompanhar 
para que não haja soltura 
deste tipo de fogos”.

A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá no dia 21 
de fevereiro, a partir das 19 
horas, na sede do Legislativo.

A Prefeitura de Holam-
bra realiza no dia 24 de fe-
vereiro, a partir das 13h30, 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal, audiências públicas 
relativas ao cumprimento 
de Metas Fiscais e investi-
mentos na área da Saúde re-
ferentes ao 3° quadrimestre 
de 2021.

As atividades de presta-
ção de contas são abertas a 
toda a população, respeitan-

do os protocolos sanitários 
de prevenção à Covid-19, e 
terão transmissão em tempo 
real pela internet pelo site 
http://tvcamaraaovivo.net/
cmholambra/.

Às 13h30 serão apresen-
tados dados e investimentos 
do Departamento Municipal 
de Saúde. Em seguida, às 
14h, será exposta a execução 
orçamentária do período.

“É importantíssimo que 

toda a comunidade acom-
panhe esse trabalho. Na au-
diência mostramos de que 
maneira o dinheiro público 
é investido”, explica o econo-
mista e diretor do departa-
mento municipal de Finan-
ças, Rodolfo Silva Pinto.

Serviço:
Local: Câmara Municipal 

de Holambra fica na Rua Dr. 
Jorge Latour, 152, no Centro.
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Qual o papel do eleitor em ano político e qual 
comportamento deve ser evidenciado?

Eleições 2022

Entre os temas que divi-
dem opiniões e refletem em 
inúmeros debates estão as 
eleições. E, neste ano, com a 
eleição prevista para outubro, 
já começam as especulações 
e informações a respeito dos 
candidatos, propostas e em 
quem votar, assim como as 
polarizações.

De acordo com a profes-
sora de Direito do Centro 
Universitário do Distrito Fe-
deral (UDF), Sandra Maria de 
Medeiros, a polarização que 
estamos vivendo atualmente 
destoa do pluralismo políti-
co. E na medida que temos 
um grupo totalmente contra 
o governo atual e outro total-
mente a favor, ela nos leva a 
discussões extremas. “Ou seja, 
a polarização surge quando o 
centro desaparece. São posi-
ções sectárias que consistem 
no petismo e antipetismo. Tra-
ta-se nesse momento de dois 
grupos que se fecham nas suas 
convicções políticas e resistem 
ao diálogo”, enfatiza.

A docente aponta ainda que 
as consequências desse extre-
mismo nas convicções políti-
cas são danosas ao funciona-
mento da democracia. Isso fica 

demonstrado, segundo ela, 
em algumas situações, como 
impasses no Congresso Na-
cional e por consequência um 
governo paralisado que não 
consegue aprovar reformas e 
leis, quebra da confiança nas 
instituições democráticas, fal-
ta de civilidade e urbanidade, 
dificuldade de elaborar e im-
plementar políticas públicas 
desvinculadas de representa-
ção política e desrespeito aos 
grupos minoritários que têm 
seus direitos negados com fre-
quência e por vezes, são alvo 
de perseguições políticas.

Polarização x Democracia
Sandra explica que a de-

mocracia é o oposto da po-
larização, pois neste há uma 
exigência de respeito a regras 
comuns. Impõe-se o reconhe-
cimento da legitimidade de 
adversários e tem o exercício 
do diálogo e da tolerância.

“Já quando se tem uma 
sociedade polarizada, não há 
o fomento do diálogo e os ad-
versários políticos são vistos 
como inimigos. Além disso, 
quem surge para propor uma 
reflexão no sentido de que 
ambos os lados têm suas vir-

Sandra Maria de Medeiros, professora de direito do Centro Universitário 
do Distrito Federal, explica as polarizações existentes em ano de eleição

tudes e erros, não encontra 
espaço. E o excesso de pola-
rização afeta também a busca 
por soluções para problemas 
da sociedade. Um debate po-
larizado impede as análises 
profundas e cheias de nuan-
ces que questões complexas, 
como as do mundo em que 
vivemos exigem”, explica.

A docente ressalta a im-
portância de compreender o 
conceito de democracia a fim 
de evitar polarizações nestes 
momentos de debates elei-
torais. “É preciso saber que a 

democracia sugere um espa-
ço em que comporta discus-
são de ideias que podem, in-
clusive, serem opostas. Aliás, 
ideias diferentes são essen-
ciais para o debate democrá-
tico. Quem convencer melhor 
consegue acessar o poder sem 
o uso da força ou da violência. 
O objetivo de uma socieda-
de democrática é justamente 
abrir espaço para a exposi-
ção do debate e se escolher a 
proposta que melhor atenda 
aos interesses da maioria. A 
democracia exige respeito a 

regras comuns que são es-
tabelecidas e se reconhece a 
legitimidade de adversários 
que devem ser vistos como 
competidores legítimos numa 
disputa igualitária. A polari-
zação surge quando as regras 
são violadas e o diferente é 
visto como inimigo”, comenta.

A professora aponta ainda 
que é possível manter diálogos 
e debates saudáveis em ano 
eleitoral e diante de posições 
opostas, desde que os princí-
pios orientadores do debate 
sejam a tolerância e o diálogo.



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 18 de fevereiro de 20226
Cidade das Flores recebe 

secretários de Educação da região 
de Campinas no dia 22

Holambra irá sediar na 
próxima terça feira, dia 22 de 
fevereiro, a primeira reunião 
do ano da Câmara Temática 
da Educação da Região Me-
tropolitana de Campinas. Ela 
será realizada nas dependên-
cias do Bloemen Park, par-
que temático de exposições 
de flores, a partir das 9h. O 
evento contará com a partici-
pação de secretários da pas-

ta de cidades que compõem 
a RMC e da presidente da 
União dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime 
- SP), Márcia Bernardes. Du-
rante o encontro serão dis-
cutidas importantes pautas 
relacionadas à área.

“A Câmara é muito atuan-
te. Discute e toma decisões 
coletivas para a melhoria da 
qualidade da Educação na 

RMC, debatendo e socializan-
do problemas e soluções para 
os municípios envolvidos”, ex-
plicou a diretora municipal de 
Educação de Holambra, Clau-
dicir Picolo, coordenadora da 
Câmara Temática há 6 anos.

Após o encontro os partici-
pantes terão a oportunidade 
de fazer um passeio pelo par-
que, um dos principais atrati-
vos turísticos do município.

Empresários 
se reuniram 
ontem para 
falar de 
negócios e 
fomentar a 
networking, 
a rede de 
contatos, 
como meio de 
impulsionar 
mercado. 
Esse foi o 
primeiro 
encontro 
do ano da 
Conexão de 
Negócios ACE 
Holambra 
(veja mais em 
jcholambra.
com).

Banco do Povo

Holambra alcança a 
marca de R$ 1 milhão 

em empréstimos

A unidade de Holambra 
do Banco do Povo Paulista 
alcançou este mês a marca 
de R$ 1 milhão em créditos 
financeiros aprovados e 
concedidos a empreende-
dores da cidade desde sua 
implantação no município, 
em 2014. O programa de 
microcrédito, uma par-
ceria entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura, tem 
como objetivo promover 
o desenvolvimento socio-
econômico e a criação de 
novas oportunidades. 

“Oferecemos linhas 
com taxa mensal de juros 
a partir de 0,35%, a menor 
do mercado, com limites 
de até R$ 21 mil. O emprés-
timo varia de R$ 200 a R$ 
15 mil para pessoa física e 
de R$ 200 a R$ 21 mil para 
pessoa jurídica”, explicou o 
agente de crédito, Fernan-
do Henrique da Silva. 

A unidade local atende 
apenas empreendedores 
da cidade e não disponibi-

liza linhas para pagamento 
de dívidas. Todos os crédi-
tos estão sujeitos a análise.

O Banco do Povo de 
Holambra está localizado 
no Espaço do Empreende-
dor, que ainda conta com 
o Sebrae Aqui, que ofere-
ce atendimento presencial 
gratuito a empreendedo-
res e conta com consulto-
ria e também capacitação, 
por meio de cursos, ofici-
nas e palestras, e com o Via 
Rápida Empresa, que agi-
liza  a formalização do es-
tabelecimento, integrando 
registros e licenciamentos.

Mais informações sobre 
os serviços podem ser ob-
tidas por meio do telefo-
ne (19) 3802-8000, ramal 
246. O Espaço do Empre-
endedor funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e entre 13h e 17h na 
área externa do Paço Mu-
nicipal. O endereço é Ala-
meda Maurício de Nassau, 
444, no Centro.
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Bolsonaro viaja à Rússia 
para ser ‘idiota útil’ de Putin

O colunista do UOL, Viní-
cius Rodrigues Vieira, escre-
veu um artigo no último dia 
14 de fevereiro com o título: 
Bolsonaro viaja à Rússia para 
ser ‘idiota útil’ de Putin”.

Não o conhecia e tampou-
co havia lido alguma argu-
mentação dele no UOL. Achei 
o título instigante então o li. 
Confesso que fiquei irritado 
não pelo conteúdo do texto 
relacionados ao atual presi-
dente da república mas pelo 
fato dele sugerir que o Brasil, 
e talvez também os países la-
tino-americanos, não sejam 
considerados como países 
ocidentais. Rodrigues Vieira 
escreveu que:”… aos olhos do 
mundo, o Brasil dificilmente 
enquadra-se na categoria de 
país ocidental. A mesma ló-
gica se aplica com a América 
Latina como um todo, cujas 
influências ameríndias, africa-
nas e, em menor escala, asiáti-
cas acabaram por nos afastar 
da suposta unidade judaico-
-cristã... “

O Brasil está carente de 
pensadores sociais ; essa “re-
produção”de pensamento 
“huntingtoniano”jogado ali 
sem mais nem menos chega 
a ser degrandante.

O conceito de Ocidente 
varia muito desde a divisão 
do mundo feita pelo impera-
dor Diocleciano entre impé-
rio romano do ocidente e do 
oriente. Na parte geográfica 
ocidental do antigo império 
os valores alicerçados pela 

renascença e pelo Iluminis-
mo moldaram o que hoje 
chamamos de cultura oci-
dental. 

São esses valores que 
compõe a cultura do oci-
dente e fundamentam o 
conceito amplo de mundo 
ocidental. A cultura e os va-
lores de organização social 
que caracterizam o mundo 
ocidental não podem ser al-
terados frivolamente através 
da imposição de critérios de 
riqueza. 

Seria leviano pensar que 
os cidadãos da América Lati-
na não possuam fortes raizes 
ancoradas na tradição da cul-
tura judaico-cristã além do 
aspecto linguístico e cultural 
tout court. Nossa tradição 
cultural, linguística, religiosa 
e política  são extremamente 
derivadas da cultura ociden-
tal. As tradições africanas ou 
ameríndias não comprome-
tem o legado cultural amplo 
da organização social, das 
influências da moral e ética 
ocidentais, dos aspectos de 
organização jurídica, linguís-
tica e comportamental her-
dadas “appunto”do ocidente. 

Por que será que Vinicius 
Rodrigues Vieira pensa que, 
aos olhos do mundo, o Bra-
sil não se coloque como um 
país ocidental ?  Aos olhos 
do “mundo”ou aos olhos 
de um ou outro acadêmico 
pretensioso ao qual Vinícius 
seja seguidor incondicional? 
Usar a expressão “aos olhos 

do mundo “é de uma mega-
lomania conceitual não só 
inaceitável quanto comple-
tamente inadequada para 
um cientista político. 

Rodrigues não fala nem 
por si, usa teorias arrogan-
tes de algum professor an-
glo-saxão que decidiu em 
seu escritório nova-iorquino 
redefinir o que seja ou não 
ocidental. 

Um ou outro profes-
sor de ciências políticas ou 
geógrafos de países “oci-
dentais”ricos não podem 
simplesmente decidir que 
países latino-americanos 
não deveriam ser considera-
dos ocidentais por “force ma-
jeure “relacionada a herança 
colonial luso-espanhola e/ou 
pela “pouca”expressividade 
de produção econômica e 
cultural no mundo ocidental. 
Isso é uma aberração pre-
tensiosa sem tamanho que 
deveria ser execrada a cada 
segundo. 

Não existe “civilização la-
tino-Americana”, existe civili-
zação ocidental ipso facto. 

Nossa língua e alfabeto 
são ocidentais, nossa orga-
nização político- jurídica é 
ocidental, nossas principais 
religiões são ocidentais, nos-
sa cultura é ocidental, nossos 
valores são ocidentais! 

Será que então devería-
mos redefinir o sentido de 
brasilidade ? Será que de-
vemos enxergar o Brasil de 
agora em diante como sen-

do um país dividido até em 
relação ao pertencimento ou 
não à cultura ocidental ? 

Está claro que quando 
digo “nossa cultura”refiro-me 
a organização do Estado na-
ção Brasil, de nossa língua, 
de nosso sistema jurídico, 
de nossa organização poli-
tico-institucional para não 
falar da ética, moral, cultura 
e tradições ocidentais. Desde 
Aristoteles até a consolida-
ção da ética cristã e o subse-
quente paradigma da ética 
vista como razão aportando 
a modernidade do pensa-
mento ocidental; o domínio 
da vontade sobre os dese-
jos naturais, o pensamento 
niilista, enfim, todo o pensa-
mento cultural ocidental nos 
diz completamente respeito ! 

Canadenses, estaduni-
denses, australianos são 
também países “ocidentais 
“com presença cultural sig-
nificativa aborígine e/ou 
africana.  Será que eles tam-
bém deixam de ser ociden-
tais porque há essa presença 
cultural não europeia ou será 
que permanecem no ociden-
te simplesmente por uma 
“momentânea”situação de ri-
queza econômica per capita 
? Por que os Estados Unidos 
produzem “Pop Art”de van-
guarda ? 

Preciso entender o por 
que não sermos considera-
dos ocidentais porque, sin-
ceramente, eu me considero 
100% ocidental. Rodrigues 

Vieira é um estudioso de 
ciências políticas que tem 
formação acadêmica bas-
tante forte naqueles países 
que querem diminuir a rele-
vância ocidental da América 
Latina ; e propaga as ideias 
de outros sem contrapô-los. 
Subserviência? 

Queiram ou não queiram 
esses “pensadores”desta ou 
daquela instituição na Eu-
ropa ou nos Estados Unidos 
não tolherão minha cultura 
ocidental só porque acham 
que nós não produzimos o 
suficiente para sermos dig-
nos a titularidade cultural 
ocidental. Não existe a cisão 
de ocidente através da con-
ceitualização de “ocidente 
rico”. 

Cultura é algo mais pro-
fundo que renda per capita 
e extremamente mais com-
plexo que o pensamento ( 
ou o desejo preconceituoso 
) de algum geógrafo ou cien-
tista político que do alto de 
suas próprias presunções em 
Nova York ou Berlin achem 
que seja possível cortar a he-
rança cultural ocidental da 
América Latina. É a identida-
de cultural que define o con-
ceito de mundo ocidental. 
Conceito esse que se formou 
nos últimos dois mil anos e 
não será, decerto, alguém 
que publica uma “opinião”no 
UOL baseada em afirmações 
levianas que irá retalhar a 
unidade cultural ocidental 
da América Latina.
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
- 1/2kg de figos maduros descascados
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1/4 xícara (chá) de água
- 3 fatias de limão sem casca

Modo de preparo
- Lave os figos e descasque.
- Ferva o açúcar na água durante 5 minutos.

- Acrescente os figos e o limão.
- Cozinhe, mexendo de vez em quando, até que 
a fruta fique transparente e com consistência 
de geléia. Aproximadamente 20 minutos.
- Retire as rodelas de limão.
- Deixe esfriar e coloque em vidros esterilizados 
e feche bem.
- Conserve em geladeira.
Rendimento aproximado: 500g de geléia

Geléia de figos maduros

Seguir uma rotina alimentar com os frutos da estação é de extrema 
importância para o funcionamento do organismo e para manter uma 
dieta saudável. Dentre outras frutas, estamos na estação do figo. Saboreá-lo fresco é 
uma delícia, mas podemos também manter esse sabor durante todo o ano através da 
fabricação de doces e geleias.
A receita de hoje é fácil e versátil. Vai bem como recheio de bolo, acompanhando 
sorvete ou simplesmente numa fatia de torrada.

Desde pequeno foram 
inúmeras as vezes que 
ouvi de minha mãe a im-
portância do “bom nome”. 
Dizia ela que o nome é 
tudo o que temos, pois 
quando todo o resto se 
vai, é a nossa reputação 
que fica.

Inspirado por esse 
pensamento, decidi tratar 
na coluna desta edição 
dos crimes contra a hon-
ra. Pode ser que você, caro 
leitor, não os conheça por 
esse nome, mas com certe-
za já ouviu falar a respeito 
de ao menos dois deles: a 
difamação e a calúnia.

Nosso Código Penal, a 
fim de proteger a honra e 
reputação dos indivíduos, 
tipificou três condutas, 
isto é, ações, que se rea-
lizadas por qualquer pes-
soa poderão gerar con-
sequências jurídicas na 
esfera criminal.

A primeira delas, a ca-
lúnia, consiste em atribuir 
falsamente a alguém a au-
toria de um crime. Para 
que se configure o crime 
de calúnia, é preciso que 
seja narrado publicamen-
te um fato criminoso. Um 
exemplo seria expor, na 
internet, o nome e foto 
de uma pessoa como au-
tor de um roubo, sem ter 
provas disso.

A segunda conduta 
prevista na lei é a difa-
mação, que consiste em 
imputar a alguém um fato 

ofensivo a sua reputação, 
embora o fato não cons-
titua crime, como ocorre 
com a calúnia. É o caso, 
por exemplo, Beltrana 
conta que Fulana deixou 
de pagar suas contas e é 
devedora.

A última destas condu-
tas é a injúria, que ocorre 
quando uma pessoa diri-
ge a outra algo desonroso 
e que ofende a sua digni-
dade – é o famoso xinga-
mento. Ademais, é impor-
tante ressaltar que está 
última conduta pode ser 
agravada se envolver ele-
mentos referentes à raça, 
cor, etnia, religião origem 
ou a condição de pessoa 
idosa ou portadora de de-
ficiência.

Os crimes contra a hon-
ra são de ação penal priva-
da, isto é, requerem que a 
vítima processe o indiví-
duo que praticou o delito. 
Portanto, se você acha que 
foi vítima de um destes 
crimes, procure um pro-
fissional para te orientar.

Diego Barboza Filipini –  OAB 420.389
e-mail:  diego_filipini@adv.oabsp.org.br 

“Vou te processar por 
difamação!” – Quem nunca 

ouviu essa frase?!

Descomplicando o juridiquês



9

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 18 de fevereiro de 2022 9
Depois de dois anos, vem aí a Expoflora

A maior exposição de 
flores e plantas ornamen-
tais da América Latina, a 
Expoflora, que atrai cerca 
de 300 mil visitantes vindos 
de diversas partes do país 
e que ficou suspenso por 
dois anos em  função da Co-
vid-19, será retomada este 
ano. Ela será realizada de 2 
a 25 de setembro, de sexta a 
domingo, e nos dias 7 e 8 de 
setembro, sempre das 9h às 
19h. Moradores de Holam-
bra terão acesso gratuito ao 
evento em todos os dias de 
festa. 

A parceria entre a Pre-
feitura e a organização da 
Expoflora foi firmada nes-
ta terça-feira, 15 de feve-
reiro, durante reunião que 
contou com a participação 
do prefeito da cidade, Fer-
nando Capato, da direto-
ra municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Caratti, 
do diretor de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, do médico 
da Vigilância em Saúde do 
município, Marcelo Augusto 
Matioli Bisson, e das orga-
nizadoras do evento Helena 
Moretto, Monique Moretto e 
Magali Paulino. 

Além do acesso livre de 
holambrenses, durante o 
encontro foram abordados 
ainda os protocolos sani-
tários necessários para a 
realização de um evento se-
guro, adequado à nova reali-
dade. “É a primeira vez que 
os moradores poderão en-
trar gratuitamente no even-
to em todos os dias da fes-
ta”, explicou Capato. “Para 
nós é fundamental que os 
holambrenses tenham a 
oportunidade de desfrutar 
desta que é a festa símbolo 
do município”, disse. 

Para o acesso gratuito 

O evento será retomado esse ano e moradores de Holambra terão acesso gratuito todos os dias de festa

ao evento será necessária 
a apresentação do Cartão 
Cidadão. Também é obriga-

tório o comprovante do es-
quema completo de vacina-
ção contra a Covid-19 ou o 

teste RT-PCR negativo reali-
zado com até 48 horas antes 
da data da visita ao evento. 

A entrada para os morado-
res se dará pela bilheteria 
oficial. 
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Águas de Holambra alerta para 

‘gato’ em ligações de água
Grupo UniEduK 
sobre Educação

Cerca de 110 bolsas de 
estudo integral (100%) 
são oferecidas pelo Grupo 
UniEduK por meio do ProU-
ni - Programa Universidade 
para Todos. Há oferta para 
graduações presenciais nas 
áreas de Exatas, Humanas, 
Saúde, Agronegócio e Tec-
nologia, também há para 
cursos a distância. 

O período de inscrições 
ocorre de terça-feira, dia 22, 
a sexta-feira, dia 25 de feve-
reiro, diretamente e exclusi-
vamente no site do ProUni 
de forma gratuita. 

Antes de tudo, pelo site 
do ProUni, em Confira as 
bolsas ofertadas e em se-
guida em Procurar por Ins-
tituição, é possível inserir 
o nome da UniMAX (Centro 
Universitário Max Planck) e 
UniFAJ (Centro Universitá-
rio de Jaguariúna - contem-
pla a FAAGROH em Holam-
bra) e descobrir o número 
de vagas por curso. 

Além disso, nesta mesma 
pesquisa, é possível saber o 
grau do curso (bacharelado, 
licenciatura, tecnológico ou 
curso a distância); o turno 
(matutino, noturno ou inte-
gral); valor da mensalidade 
bruta e com desconto; quanti-
dade de bolsas oferecidas por 
cota e por ampla concorrência 
e; endereço de cada campi. 

De acordo com o MEC 
- Ministério da Educação, 
para concorrer a uma das 
bolsas de estudo integral do 
Grupo UniEduK é necessário 
ter prestado, recentemente, 
o ENEM - Exame Nacional 
do Ensino Médio e ter tira-
do, pelo menos, 450 pontos 
na média.

Confira as regras do ProUni
De acordo com o MEC, 

podem participar do 
ProUni:

1) Estudantes que te-
nham cursado todo o ensino 
médio na rede pública, ou na 
rede particular na condição 
de bolsista integral da pró-
pria escola;

2) Estudantes com de-
ficiência - neste caso, não é 
necessário ter cursado todo 
ensino médio na rede públi-
ca ou na rede particular na 
condição de bolsista integral 
da própria escola e;

3) Professores da rede 
pública de ensino, no efeti-
vo exercício do magistério 
da educação básica, inte-
grantes de quadro de pes-
soal permanente de insti-
tuição pública. Nesse caso, 
não é necessário compro-
var renda.

Além disso, precisa cum-
prir mais alguns requisitos: 

- BOLSA INTEGRAL: o 
estudante deve comprovar 
renda familiar bruta mensal, 
por pessoa, de até 1,5 salá-
rio mínimo (vigente);

- Não possuir diploma de 
curso superior; 

- Ter participado do 
Enem mais recente;

- Obtido, no mínimo, 450 
pontos de média das notas;

- Não pode ter tirado 
zero na redação.

Ainda segundo o MEC, 
o candidato pode escolher 
até duas opções de insti-
tuições, cursos e turnos, de 
acordo com sua ordem de 
preferência e seu perfil so-
cioeconômico.

Durante o período de 
inscrição, o candidato pode 
alterar as opções. Será con-
siderada válida a última ins-
crição confirmada.

Grupo UniEduK oferece cerca de 110 
bolsas de estudo integral pelo ProUni

Tratar e distribuir água 
de qualidade à população 
holambrense é um trabalho 
que a concessionária Águas 
de Holambra realiza, diaria-
mente, com a satisfação de 
saber que está contribuindo 
para a saúde das pessoas e 
para o progresso da cidade – 
um município bem abasteci-
do, com água limpa, atrai in-
vestimentos e oferece mais 
qualidade de vida. Porém, 
ligações irregulares compro-
metem esse abastecimento.

Para garantir que a cida-
de não sofra com perdas nes-
se sentido, a concessionária 
está sempre atenta no sen-
tido de detectar os “gatos” 
na rede de água. Segundo o 
coordenador de Operações e 
Serviços da concessionária, 
Alan Pedra, uma das irregu-
laridades mais comuns no 
município é o uso de dispo-
sitivo que trava a engrena-
gem do hidrômetro. Outra 
prática ilegal é o desvio da 
água antes de sua chegada 
ao hidrômetro. 

“É importante que a po-
pulação entenda que existem 
prejuízos para todos, quando 
o vizinho ou um conhecido 
realiza uma ligação irregular. 
A contaminação da água e o 
desperdício de água tratada 
afeta toda a comunidade e 
não só quem realizou a frau-
de”, afirma Alan. Ele lembra 
ainda que “Toda infração 
causada propositadamente 
pelo usuário com o intuito 
de alterar o real consumo 
de água é irregular e ilegal. 
Quando a fraude é compro-
vada, o usuário é notificado, 
paga multa, além de arcar 
com os custos de um possível 
dano ou violação. Além disso, 
se for flagrado pela Polícia Ci-
vil, o cidadão poderá respon-

der por crime de furto (Art. 
155 do Código Penal).

PERDAS - Segundo estu-
do da Trata Brasil, o índice 
de perdas de água na região 
Sudeste do Brasil, em 2020, 
foi de 40% e metade deste 
percentual foi provocado 
por irregularidades, ou seja, 

os “gatos” na rede de água. 
Além dessa prática ser ile-
gal, também é passível de 
multa e medidas adminis-
trativas. A fraude comprova-
da é passível de multa que, 
segundo o coordenador, em 
Holambra pode chegar a R$ 
4.000,00.
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A sucessão familiar em 
empresas do agronegócio as-
sim como para os produtores 
rurais, ambos ainda que de 
pequeno porte, é uma ques-
tão que precisa ser planejada 
desde o início, preparando os 
familiares para todas as ad-
versidades que possam sur-
gir no meio do caminho. 

Apesar dos laços afeti-
vos, o profissionalismo deve 
permanecer. Não é raro nos 
depararmos com conflitos 
familiares e grandes preju-
ízos quando alguns pontos 
são descuidados, o que co-
loca por água abaixo tudo o 
que foi construído por anos e 
todo o empenho que se teve a 
fim de buscar reconhecimen-
to e sucesso.

Uma empresa sólida no 
mercado apresenta grandes 
vantagens: mais visibilidade, 
maior autoridade e, inclusi-
ve, facilidade em processos 
mais burocráticos, como o 
de conseguir bons emprésti-
mos financeiros. A sucessão 
familiar, por esses e outros 
motivos, pode ser o desejo 
de muitos empreendedores e 
produtores rurais. 

Ainda que as famílias 
sejam unidas e bem estru-
turadas, é importante não 
negligenciar o fato de que 
desentendimentos possam 
surgir e arruinar tudo o que 
foi construído. O planeja-
mento precisa ser feito desde 
cedo, trazendo, inclusive, dis-
cussão acerca do assunto em 
conversas familiares mais 
informais, como no momen-
to da refeição. Os herdeiros 
precisam saber o que se es-
pera deles, assim como os 
fundadores precisam enten-
der se seus sucessores estão 

preparados e determinados a 
dar continuação.

Importante ainda salien-
tar que a escolha da ativida-
de de gestão deve ser feita 
medindo quem tem mais ca-
pacidade e motivação para 
administrar e saber continu-
ar transmitindo os valores do 
negócio para a sociedade.

Outro fator necessário é 
que o futuro líder tenha os 
mesmos interesses, objetivos 
e convicções a respeito da 
empresa, para que não sur-
jam grandes dificuldades no 
futuro.

Para todos os casos, há 
sugestão também de ter es-
pecialistas que auxiliem o 
processo, como um advogado 
para orientar com relação as 
leis, contratos e outras for-
malidades necessárias, coa-
chings ou cursos específicos 
que encaminhem na atuação 
de administrar e cuidar do 
patrimônio.

Portanto, faça um planeja-
mento desde cedo, envolva a 
família, seja racional, ensine 
e treine os futuros sucesso-
res, passe sua experiência, 
invista em cursos e tenha 
profissionais de confiança.

Segundo especialistas, é 
comum acontecer de ao se 
chegar na 3ª geração dos 
sucessores, haver conflitos 
judiciais. Isso porque alguns 
agregados envolvidos (como 
noras, genros e outros) co-
meçam a questionar o dese-
quilíbrio com relação à par-
tilha. 

O planejamento envolven-
do o aspecto mais jurídico 
precisa ser feito junto a um 
profissional especializado, e 
algumas prevenções, como: 
fazer um testamento deta-

lhando como será a partilha e 
qual a função de cada um na 
empresa, fazer suas doações 
e cessões de cotas para cada 
herdeiro ainda em vida, in-
vestir em um seguro de vida, 
conta conjunta no banco e 
outros com certeza evitarão 
futuros desentendimentos.

Um tributo necessário 
para que a sucessão se dê é 
o ITCMD (imposto relacio-
nado a doações e herança), 
cuja alíquota varia em cada 
Estado. Além de haver ain-
da as tarifações judiciais ou 
administrativas, que podem 
ser mais altas ou complica-
das quando não houver tes-
tamento ou algum tipo de 
documento judicial antes do 
falecimento do fundador.

Importante lembrar ainda 
que a sucessão familiar não 
deve ser encarada como uma 
simples herança, mas deve 
ser levada a sério, e por esse 
motivo, bem programada, 
para que o negócio continue 
prosperando. Não negligen-
cie fatos que possam influen-
ciar no futuro da empresa. 

No contexto do direito 
de sucessão, a Holding Fa-
miliar é uma boa estratégia 
para executar o planejamen-
to dessa sucessão. Por meio 
dela, pode-se administrar o 
patrimônio de forma mais 
eficiente, além de facilitar 
todo o procedimento após o 
falecimento do titular.

A holding familiar é, en-
tão, uma forma de transmis-
são do patrimônio aos su-
cessores enquanto o titular 
ainda se encontra vivo. No 
contrato social, os sucessores 
são colocados como sócios 
junto com o titular do patri-
mônio, com isso, cada uma 

das pessoas detém cotas. 
Apesar dessa transferência, 
nesse contexto da holding, 
o titular ainda continua no 
controle e na administração 
do patrimônio.

Procedimento da Holding
É necessário fazer um 

contrato social, no qual se-
rão estabelecidos os sócios, 
sucessores e tipo societário 
(S/A ou LTDA). Nesse estatu-
to, também serão colocadas 
as regras de administração, 
de sucessão e a parte da cota 
que cabe a cada um. Essas 
cotas, que são doadas ainda 
antes do falecimento do titu-
lar, são feitas com reserva de 
usufruto vitalício.

Dentre os bens que inte-
gram uma holding, é possível 
existir: imóveis, bens móveis, 
títulos privados, ações, va-
lores em dinheiro, direitos 
contratuais, propriedades in-
telectuais.

Outras diretrizes, como 
cláusulas de impenhorabi-
lidade, inalienabilidade, in-
comunicabilidade, hipóteses 
sobre doação, também são 
recomendadas no documen-
to. Nessa parte, é aconselhá-
vel ter o acompanhamento 
de um advogado especialista 
na área.

Após o falecimento do ti-
tular, os sucessores farão a 
averbação do óbito.

Vantagens
• simplifica o planejamento 
da sucessão familiar;
• há benefício tributário, ao 
deixar de recolher o imposto 
de renda como pessoa físi-
ca e passar a recolher como 
pessoa jurídica;
distribui o patrimônio ainda 

em vida, evitando dores de 
cabeça aos herdeiros e su-
cessores;
• evita brigas, justamente 
porque já está tudo decidido 
no documento; 
• há um ITCMD de valor 
mais baixo, pois a base de 
cálculo é menor, abrangendo 
cada cota;
• haverá proteção do patri-
mônio do titular;
• elimina a necessidade de 
abrir documento de partilha 
ou inventário;
• impede que alguns suces-
sores (no caso de não serem 
desejados pela família) te-
nham alcance ao patrimônio 
do titular.

Verificamos, então, que a es-
tratégia da holding familiar 
traz vários benefícios, prin-
cipalmente no processo do 
planejamento da sucessão, 
protegendo o patrimônio 
e diminuindo a burocracia 
existente após o falecimento 
do titular.

Sucessão familiar. Empresas agro e produtores rurais

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br
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Mais de 2500 trabalhadores podem receber 

benefícios e descontos de empresas da cidade

Pagar menos é sempre 
bom, mas quando o des-
conto é na área da saúde, 
pode ser melhor ainda, es-
pecialmente em tempos de 
pandemia e riscos à saúde. 
Para beneficiar quem tra-
balha em mais de 290 em-
presas de Holambra, assim 
como seus proprietários, 
a Associação Comercial e 
Empresarial (ACE Holam-
bra) mantém parceria com 
diversas empresas do setor 

de saúde e qualidade de 
vida. Por meio do chama-
do Clube de Desconto ACE, 
a entidade e os parceiros 
disponibilizam preços dife-
renciados para um público 
superior a 2500 pessoas.

Além dos serviços na 
área da saúde, o Clube do 
Desconto oferece melhores 
condições de pagamento 
em outros setores, como 
serviços e educação.

Para informações adi-

cionais sobre o Clube do 
Desconto ACE, os interes-
sados podem falar com a 
Associação Comercial: (19) 
3802-2020 ou (11) 98873-
5259 - WhatsApp - com Tâ-
nia Santana, setor comer-
cial.

O contato das empresas 
do Clube do Desconto pode 
ser obtido no Aplicativo 
ACE Holambra e também 
no site www.aceholambra.
com.br

Benefício está disponível tanto para proprietários de empresas associadas à ACE quanto para funcionários;  
14 empresas oferecem abatimento no preço dos seus serviços ou produtos

Conheça as empresas do Clube do Desconto

Demais áreas:

Nestes parceiros, exceto 
nos casos indicados, todas 
as empresas associadas à 
ACE – proprietários e seus 
colaboradores podem utili-
zar serviços e fazer compras 
com condições especiais.
• Consultas médicas com 

desconto: na Clínica Har-
ten, consultas e exames 
com descontos – verifique 
os percentuais diretamente 
na clínica;
• Exames laboratoriais: 15% 
de desconto no SM Labora-
tório (com coleta na Clínica 

Harten);
• Medicamentos: de 10% a 
20%, a depender do produ-
to, na Multidrogas Holam-
bra Centro e Unidade 1;
• Óculos: desconto de 5% a 
15% nas Óticas Guarnieri, a 
depender do produto;

• Vacinação: na Clínica Mul-
tiImune, 5% de desconto no 
pagamento à vista;
• Serviços PET: 5% de des-
conto no banho e tosa de 
animais de estimação;
• Qualidade de vida: de 10% 
a 20% de desconto na Are-

na Fitness, a depender do 
pacote. Associados titulares 
não pagam matrícula;
• Bem-estar e saúde: 10% de 
desconto nas mensalidades 
da Qually Vitta (válido ape-
nas para titulares das em-
presas)

• Contabilidade: A Mouracont 
atende as empresas associa-
das com 10% de desconto em 
serviços de assessoria contá-
bil, fiscal, trabalhista ou aber-
tura de empresas. Também 
concede 10% de desconto 

em soluções de coworking 
para endereço fiscal;
• Educação: a Active Idiomas 
oferece desconto de 10% nas 
quatro primeiras mensalida-
des e 50% de desconto na 
matrícula;

• Fotografia: a Acme Studio 
concede 5% de desconto em 
ensaios fotográficos e 10% 
em cursos de fotografia;
• Gráfica: a SA Artes Gráficas 
oferece 15% de desconto nos 
materiais produzidos pela 

empresa (adesivos, banners, 
fachada, impressão, envelo-
pamento de carro, geladeira, 
encadernação e diversos ou-
tros) e 25% nas artes gráficas;
• Registro de marcas e pa-
tentes: empresas associadas 

têm 20% de abatimento na 
contratação de serviços des-
ta área com a Vilage Marcas e 
Patentes;
• Seguros: desconto de 10% na 
Esasc Seguros para autos, resi-
dencial, vida e empresarial.
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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 

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

Av. das Tulipas, Centro - Holambra/SP

(19) 3802 - 3129  /  (19) 98181 - 4736

Casa -  Parque Residencial Groot - Holambra

150 m2 constr. / 250 m2 total. 3 dormitórios,
portão eletrônico, cerca elétrica e interfone.

R$ 550.000,00 - VENDA

Tiago Lacerda
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

Área rural - Palmeirinha - Holambra

Área com 20.000 m², localizada a 5 Km do
Moinho de Holambra. 

R$ 700.000,00 - VENDA

Área rural - Artur Nogueira 

Propriedade cercada, 750 m de estufa com
irrigação, mais platô de 5.000 m2. 

R$ 830.000,00 - VENDA

Casa -  Vila das Tulipas - Holambra

55.51 m2 constr. /  153.62 m2 total.  2
quartos, sala de estar, jantar e cozinha. 
R$ 280.000,00 - VENDA
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ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ nº 59.022.046/0001-54

Edital de Convocação de Assembleia 
Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores Associados 
da Associação Príncipe Bernardo, CNPJ nº 
59.022.046/0001-54, regularmente cadastrados, para 
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
21 de Fevereiro de 2022 em primeira convocação às 
18:00 horas, em segunda às 18:30 horas, na Sede da 
Associação Príncipe Bernardo, na Alameda Mauricio 
de Nassau, nº 427, Centro, nesta Estância Turística de 
Holambra para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas exercício 2021;
2. Relatório de atividades desenvolvidas em 2021;
3. Planejamento para o ano 2022.
4. Eleição Gestão dos membros para 
• Diretoria no período de 2022 a 2026.
• Conselho Fiscal no período de 2022 a 2024.

Holambra, dia 03 de Fevereiro de 2022. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente Associação Príncipe Bernardo

Declaro que o presente edital foi afixado na sede da 
entidade e enviado aos associados nesta data;
Declaro que para efeito de quórum a entidade possui 30 
(Trinta) associados com direito a votar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICOLA DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, convoca os seus 
060 (sessenta) cooperados em condições de votar, para 
comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, 
que será realizada na sede da Associação Comercial e 
Empresarial da Estancia Turística de Holambra, à Avenida 
das Tulipas, nº 103 Centro, na cidade de Holambra, 
Estado de São Paulo no dia 25/02/2022 (sexta-feira) 
em primeira convocação ás 17:00, com 2/3 (dois terços) 
dos cooperados presentes; em 2ª convocação às 18:00 
horas, com metade mais um dos cooperados presentes, 
ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com 
o mínimo de 10 cooperados presentes, para tratar da 
seguinte ordem do dia:
a) Prestação do exercício de contas compreendendo 
Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do 
Exercício e demais relatórios complementares referente 
ao exercício findo em 31/12/2021 com o Parecer do 
Conselho Fiscal e do Relatórios da Diretoria;
b) Eleição e posse dos membros do Conselho de 
Administração para o exercício 2022/2025.
c) Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal 
para o exercício 2022/2023.
d) Assuntos diversos informativos de caráter não 
deliberativos.

Holambra, 01 de Fevereiro de 2.022.

Osmar Candido Alves.
Presidente

● DIVERSOS ●

9 9695-1108              9 9324-0632

Montagem e 
Manutenção de estufa 
metálica e madeira – 
Lavagem de plástico

CNPJ 16.724.864 0001-96

N°1304
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 
1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão empresário nascido em Cosmópolis-SP, (registrado em Artur Nogueira-SP) 
SP, no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa (24/03/1990), residen-
te e domiciliado na Rua Antônio Damásio Filipini, 188, Centro, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filho de REGINALDO DA SILVA e de CÉLIA APARECIDA FOGAÇA DA 
SILVA.
LARISSA CARRION CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão médica veterinária, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia seis de agosto 
de mil novecentos e noventa (06/08/1990),residente e domiciliada na Rua Den Haag, 82, 
Condomínio Nova Holanda, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha  de ADERVAL JOSÉ 
CARVALHO e de ELIANA APARECIDA CARRION CARVALHO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro presente para será fixado em cartório e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 15 de fevereiro de 2022  

Nº 1305
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 
1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
MAYCOW JOSÉ NUNES NETO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro civil, nascido em Goioerê-PR, (registrado em Rancho Alegre 
D´Oeste-PR) no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (08/02/1992), 
residente e domiciliado na Rua Wagemaker, 79, Parque Residencial dos Imigrantes, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de EDSON LOPES NETO e de MARIA TEREZ-
INHA NUNES NETO.
FRANCISCA RAYANE NASCIMENTO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira profissão engenheira civil, nascida em Teresina-PI, (registrada em Igaratá-SP), 
no dia sete de maio de mil novecentos e noventa (07/05/1990),residente e domiciliada na 
Rua Vinícius de Moraes, 195, Jardim Amanda I, Hortolândia, SP,CEP: 13188103, filha 
de AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA e de ANTONIETA DO NASCIMENTO 
SILVA
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.

Holambra - SP, 15 de fevereiro de 2022

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme determinação estatutária, convocamos para a 
Assembleia Geral Ordinária.
Dia: 08/03/2022
Local: Quadra poliesportiva da Escola São Paulo (Rua 
Verônicas, 176 - Centro, Holambra – SP) 
Horário: às 19:00 h – primeira convocação com 50% 
mais 01 dos associados;
 às 19:30 h – segunda convocação com o 
número de associados presentes.

Orientações devido a COVID: manter o distanciamento, 
uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e 
controle de temperatura. 
Convocamos os senhores associados para a Assembleia 
Geral Ordinária, que tem por objetivo a deliberação da 
pauta abaixo:
1 – Abertura
2 – Apresentação e votação das contas do exercício 
anterior (ano de 2021), compreendendo:
Relatório das atividades da gestão da Diretoria;
Balanço patrimonial do exercício finalizado;
Demonstrativo das mutações do Patrimônio;
Demonstrativo das receitas, despesas e resultados do 
exercício de 2021;
Demonstrativo de origem e aplicação dos recursos;
Balanço do quadro associativo;
Parecer do Conselho Fiscal.
Votação de aprovação das contas.
3 – Apresentação e votação do Plano Orçamentário 
para o ano de 2022, compreendendo:
Plano de atividades e orçamento administrativo e 
financeiro e orçamento no âmbito pedagógico;
Plano orçamentário para constituição, movimentação e 
manutenção de reserva técnica;
Proposta e fixação de taxas de mensalidades e 
contribuições para o exercício de 2022, das atividades 
educacionais prestadas ou postas à disposição pela 
Associação;
Votação do Plano Orçamentário de 2022
4 – Eleição e posse de 5 (cinco) membros titulares 
da Diretoria Executiva (Presidente, Vice-Presidente, 
Tesoureiro, 1ª Secretário e 2ª Secretário) e 4 membros 
do Conselho Fiscal (três membros titulares e um membro 
suplente). 
5 – Encerramento 
Para efeito de quórum, o número de pais com direito a 
voto é 308.
Obs.: Referente ao item 4, os interessados devem se 
candidatar para o cargo até 5 (cinco) dias antes da 
data da realização da Assembleia Geral, ou seja, até 
03/03/2022, e estar de acordo com as exigências de 
nosso estatuto na data da publicação deste edital. 

Holambra, 18 de fevereiro de 2022.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Quem gosta de curtir shows, a Red Eventos, em Jaguariúna, já tem vários shows contratados até final deste ano. O primeiro deles 
será dia 18 de março, com o grupo Raça Negra&Amigos II. Aproveite e reserve seu ingresso. Para acesso ao evento, será obrigatório 

a apresentação do comprovante completo de vacinação, ou seja, duas (02) doses de vacina ou dose única, quando aplicável. A não 
apresentação do comprovante completo impossibilitará o acesso ao evento.

Raça Negra marca o primeiro show na região

Nova temporada do Esquadrão da moda

Um Esquadrão da Moda, que me parece ser do mesmo estilo do 
anterior. Apenas mudaram os apresentadores. Essa nova tempo-
rada do programa Esquadrão da Moda será dirigido por Gustavo 
Vaccari e apresentado pela top model Renata Kuerten e o estilis-
ta Lucas Anderi, sob a assessoria dos especialistas, a maquiadora 
Vanessa Rozan e o hair stylist Rodrigo Cintra, que continuaram na 
equipe. A dupla inédita Renata e Lucas especialista no mundo da 
moda terá como missão dar dicas para as participantes, ajudan-
do-as a terem um guarda-roupa com conceito atual, versátil, aces-
sível e com muito estilo, destacando e valorizando a personalida-
de de cada mulher. “Traremos uma nova temporada, com novos 
apresentadores, de uma forma diferente, sem perdermos a essên-
cia do programa”, afirma o diretor do programa Gustavo Viccari.  
Há 12 anos os apresentadores Isabella Fiorentino e Arlindo Grund 
vinham comandando o Esquadrão. “Isabella e Arlindo têm outros 
projetos e não daria para dar continuidade. Para 2022 vamos rota-
cionar, teremos 20 e poucos episódios do Esquadrão e depois en-
tramos com um outro formato”, garantiu o diretor artístico do SBT 
Fernando Pelegio. O reality será exibido por temporadas. Confira a 
estreia no próximo sábado, dia 19 de fevereiro, às 21h30. 

Erasmo Carlos pronto para nova turnê
Uma entrevista exclusi-
va com Erasmo Carlos 
foi um dos destaques do 
Domingo Espetacular 
(13/02). Com 80 anos, o 
Tremendão conversou 
com a repórter Fabiana 
Oliveira e revelou como 
enfrentou a covid-19 e 
se recuperou para entrar 
em uma nova turnê, em 
que canta sucessos com-
postos há 60 anos. No 
ano passado, Erasmo Carlos ficou internado por 12 dias em uma UTI, tratando de complica-
ções do coronavírus. Após a alta, enfrentou um longo processo de recuperação. “Eu perdi voz, 
fôlego e equilíbrio. Então, aí precisou do trabalho de fono, de fisio, acupuntura. Tudo isso eu 
fiz durante uns dois, três meses, para ir me aprimorando de novo. Fui reaprendendo um mon-
te de coisas que eu tinha esquecido”, lembrou o cantor. Erasmo também falou da sua amizade 
com Roberto Carlos. “Minha amizade com RC é um casamento que inclui apenas uma ruptura, 
após uma apresentação no programa de Wilson Simonal. Eu cantei um monte de músicas 
que já eram sucesso na época e ninguém falou que eram dele também. Não foi culpa minha. 
Ficamos seis meses sem se falar, mas depois voltamos às boas. E até hoje, a gente só discute 
na hora das músicas, das composições, mas é tudo coisa de trabalho”, destacou o Tremendão, 
que já está pronto para iniciar sua nova turnê. 

Auxilia sempre, porquanto o bem 
é a melhor terapia do espírito.

Toquinho canta músicas de sucesso dos 70
Unindo técnica e sensibilidade, do popular ao erudito em sua aquarela de sons e harmonia, To-
quinho, 50 anos de carreira, se apresenta no Blue Note São Paulo, dia 19 de fevereiro, Conjunto 
Nacional – Av. Paulista, 2073 (2° andar). Duas sessões: às 20 e às 22h30. Ele contará com a partici-
pação especial de Camilla Faustino e vai apresentar seus grandes sucessos; Tarde em Itapuã, Que 
Maravilha, Regra Três, Samba de Orly, O Velho e a Flor, Aquarela e tantos outros.  


