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Procura por atendimento médico 
dobra e casos de Covid voltam a 

crescer em Holambra

Apesar da forte redução no número de internações e de óbitos 
por Covid-19 em todo o país, o início de 2022 tem sido de filas 
nos postos de atendimento e de crescimento expressivo de 
novos casos da doença. Foram 76 apenas na última semana, 
com grande fluxo de pessoas na Policlínica Municipal e em 
unidades básicas de saúde de Holambra. De acordo com o 
Departamento Municipal de Saúde, dobrou desde o início de 

janeiro a média de atendimentos diários – tendência observada 
também em outras cidades da região e do Estado de São 
Paulo. O avanço da nova variante do coronavírus, Ômicron, e 
de nova cepa do vírus Influenza, da gripe, acendem o alerta 
para a continuidade do uso de máscaras, do ciclo completo 
de vacinação e da preservação do distanciamento social e da 
higienização regular das mãos.

Encerra segunda-feira as 
inscrições para processo seletivo 
do ProUni Municipal 2022

Tecnologia auxília 
na identificação de 
perdas de água

Janeiro com três 
sessões gratuitas 
de cinema

Cidade terá Rota das 
Flores para passeios 
de bicicleta
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O  ano 2022 traz novas es-
peranças de retorno ao cresci-
mento, melhoria dos níveis de 
emprego, controle da inflação, 
controle da pandemia e au-
mento das interações sociais.

Holambra tem uma situ-
ação invejável no contexto 
nacional. Economia crescen-

do, baixo desemprego, baixos 
níveis de pobreza, instituições 
funcionando a contento. 

Então neste inicio de ano 
que tudo bom seja potencia-
lizado e as dificuldades iden-
tificadas  para que a comuni-
dade, conjuntamente com as 
autoridades, possam saná-las. 

A construção da qualidade 
de vida do município depen-
de de cada cidadão pela sua 
ação participativa no cum-
primento do seus deveres e na 
cobrança de seus direitos.

A todos um 2022 cheio de 
realizações pelo esforço, tra-
balho e crença no futuro.

Ano novo, novas esperanças

•  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

“O número de mortes de 
crianças entre 5 e 11 anos cau-
sadas pela Covid-19 é baixo e 
não justifica acelerar a vacinação 
para a faixa etária, apesar da au-
torização da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - Anvisa.”

A saúde do Brasil não vai 
bem das pernas. Com três anos 
de governo federal o ministé-
rio mais importante - por ra-
zões óbvias - já está na quarta 
geração e não disse a que veio. 
Ou melhor, disse e continua 
dizendo sim: Amem! como 
porta-voz para tudo que seu 
chefe - ignorante absoluto em 
Medicina - determina.

O senhor em referência, que 
permitiu se lhe subisse à cabeça 
o cargo que ocupa, a ele se ape-
gando, esqueceu-se o que jurou 
a Hipócrates na hora de sua for-
matura em 1988.

E, como se estivéssemos co-
mentando sobre outra pessoa, 
eis o que a tecnologia deixou 
registrado sobre esse deslum-
brado da quarta geração:

Queiroga já defendeu, publi-
camente, a vacina e o isolamen-
to social, com ressalvas como 
forma de combate à pandemia 
de covid-19 no início de sua 
gestão, afirmando que “as vaci-
nas são seguras e eficazes em 
reduzir, entre outros desfechos, 
os casos graves da doença, lem-
brando ainda que que o “trata-

mento precoce”, defendido pelo 
presidente, precisa ser debatido 
para que se encontre um con-
senso sobre o assunto”.

Que “alguns medicamentos 
sem eficácia comprovada são 
usados no tratamento da doen-
ça e que, mesmo sem o aval da 
ciência, os médicos possuem au-
tonomia para prescrevê-los”.

No Twiter, em 16/01/21: “É 
preciso fazer com que a socie-
dade brasileira continue acredi-
tando nas vacinas”. “O empenho 
na campanha de vacinação é 
fundamental para o controle da 
pandemia da Covid-19.

Em novo Twiter, em 20/01/21: 
“O combate a Covid-19 é um di-
reito de todos e dever do Esta-
do brasileiro. O momento é de 
união para ampliar a cobertura 
vacinal e conter a pandemia.”

Em 06/08/21 CPI, na Covid: 
“acredito fortemente que o ca-
ráter pandêmico dessa doença 
só será cessado com eficiente 
campanha de vacinação. É por 
isso que trabalho todos os dias 
no Ministério da Saúde para pro-
ver mais doses de vacinas, para 
acelerar nossa campanha”.

No entanto, Marcelo Queiro-
ga disse, segunda-feira passada, 
que submeterá a vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos contra 
a covid-19 à consulta pública. 
Desdenha da família brasileira 
simplesmente dando de om-

bros para o fato de que desde o 
início da pandemia, 1.148 crian-
ças de 0 a 9 anos morreram de 
covid-19 no país.

E, cinicamente, diante de 
jornalistas na quinta (23): “isso 
favorece que o ministério pos-
sa tomar decisão baseada na 
evidência científica de quali-
dade, na questão da segurança 
e da eficácia”. “Os pais terão a 
resposta no momento certo” 
sobre a vacinação de crianças 
contra a Covid-19. “A pressa é 
inimiga da perfeição.”

Que tipo de homem, sub-
misso, é esse? Que despreza pais 
e mães com seus filhos expostos 
a uma pandemia sem fim, ainda 
fora de controle. Como qualificá-
-lo? Uma aberração da Medicina!

Ignora que ao menos 39 
países - entre eles EUA e paí-
ses da Europa - já autorizaram 
ou iniciaram o uso de vacinas 
contra Covid-19 em crianças 
sendo que a grande maioria 
aplica ou aplicará o imunizante 
da Pfizer/BioNTech para jovens 
de 5 a 11 anos.

Como pai e avô com filhos 
e netos criados, bisavô com 
bisnetos em tenra idade, não 
posso calar diante de tanta de-
sumanidade, incompetência, 
irresponsabilidade cívica, fla-
grante improbidade, de afron-
ta à Constituição.

Desventurado Brasil!

Ministro da saúde Marcelo Queiroga:
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Histórias de Dona Ilda

um momento desses é indes-
critível!!! O coração acelera, 
o peito aperta e as palavras 
morrem na garganta! Quanto 
carinho e gentileza! Quan-
to amor senti nesse gesto! 
Quanta união, apesar de to-
das estarem sempre ocupa-
das com compromissos e tra-
balhos!

O ser humano não nasceu 
para viver sozinho. Com o 
passar dos anos, as famílias 
vão crescendo, os jovens nos 
deixam e formam outras fa-
mílias e quando menos es-
peramos o ninho ficou quase 
vazio.

Então nosso relacionamen-
to com os amigos, novos ou 
antigos, deve ser reavivado. 
São anjos que nos ajudam a 
tornar nosso caminho mais 
suave e são aqueles que po-
dem nos ouvir quando preci-
samos.

Enfim, devemos, de vez 
em quando, fazer como esse 
grupo que me visitou: rever 
amigos, trocar ideias, matar a 
saudade e nos lembrar sem-
pre da afirmação da profes-
sora Sandra: “vocês já viram 
como estamos bem? Sabem 
por que? Por causa da Arte! 
Por causa de nossos compro-
missos artísticos e estímulos à 
nossa criatividade”.

Todas nós concordamos. 
Aleluia!!!

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Carinho

Esse sentimento é primor-
dial para que o convívio hu-
mano seja mais agradável e 
torne nosso caminhar mais 
leve e suave.

Há algum tempo  pude sen-
tir de perto o quanto ficamos 
felizes quando recebemos um 
carinho como esse:

Eram 16h:00 quando eu 
aguardava a visita de um gen-
ro e uma neta que avisaram 
nossa ajudante que viriam to-
mar lanche conosco.

Ao ouvir movimento de car-
ros em frente à minha casa, 
me apressei em abrir a porta 
de entrada para recebê-los.

Do primeiro carro saiu a 
presidente de nosso Clube de 
Pintores de Porcelana de Cam-
pinas. De seu lado saiu outra 
artista da porcelana e em se-
quencia foram saindo como 
formiguinhas, minhas amigas 
queridas, me fazendo uma das 
mais agradáveis surpresas que 
já senti!

Tudo tramado com minha 
neta, uma amiga e nossa aju-
dante. Fui enganada direiti-
nho!

Mais uns minutos e lá estava 
nossa diretoria toda, formada 
por treze professoras de arte 
em porcelana e artistas plásti-
cas. Enquanto conversávamos 
em nosso living, uma dela pe-
diu licença para fazer uma rá-
pida ligação pelo seu celular. 
Acreditei novamente. Quando 
nossa ajudante veio nos cha-
mar para o café, fomos para 
a sala de jantar e ali estava 
arrumada uma lindíssima me-
sa-surpresa para nosso lanche.

Aquela que ia falar ao celu-
lar se juntou à nossa ajudante 
e ambas fizeram essa outra 
maravilhosa traição!!!

A emoção que se sente em 
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76 novos casos de Covid-19 ao longo da 

semana e confirmação da 16ª morte

Dados divulgados pelo 
Departamento Municipal de 
Saúde de Holambra nesta 
quinta-feira, dia 6 de janeiro, 
revelam o registro de 76 ca-
sos de Covid-19 em Holambra 
ao longo dos últimos 7 dias. 
Uma nova morte também foi 
confirmada. A cidade contabi-
liza, desde o início da pande-
mia, 2.245 casos e 16 óbitos. 
Neste momento 20 pessoas 
aguardam, em isolamento 
domiciliar, o resultado de 
exames. O bairro Imigrantes 
soma 626 confirmações, se-
guido do Centro com 208 e do 
Groot com 204 registros.

A 16ª vítima da doença na 

cidade é um homem de 68 
anos, que possuía comorbi-
dades e morreu em 16 de de-
zembro. Morador do bairro 
Imigrantes, ele estava interna-
do em um hospital de Osasco.

“No último boletim tive-
mos 9 casos confirmados em 
uma semana. Saltamos agora 
para 76 no mesmo período. 
É preciso que a população 
entenda que a pandemia não 
acabou. Há uma nova variante 
em circulação no país e, além 
disso, estamos enfrentando 
um surto do vírus Influenza, 
da gripe”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. “É funda-

mental que todos façam a sua 
parte para que a situação não 
se agrave ainda mais. Reforço 
que o uso de máscara de for-
ma correta, o distanciamento 
social e a higienizaçãao das 
mãos de forma frequente pre-
cisam ser mantidos”, disse ele.

Valmir orienta ainda que 
quem apresentar sintomas 
gripais leves deve ir até a uni-
dade de saúde mais próxima 
de casa. Pessoas que apresen-
tarem sintomas como febre 
alta, dor de cabeça e dificul-
dade para respirar devem 
procurar o atendimento de 
urgência e emergência na Po-
liclínica Municipal.

Morador do Imigrantes é a primeira confirmação de óbito do ano, após mais de 4 meses sem vítima fatal por Covid-19 em Holambra

O diretor do Departamento 
Municipal de Saúde explicou 
ainda que o recebimento da 
3ª dose da vacina contra a 
doença é de extrema impor-
tância. Segundo ele, 3.800 
holambrenses já podem to-
mar o reforço e ainda não 
procuraram o posto para re-
ceber o antígeno. Estão ap-
tos para a 3ª dose moradores 
acima de 18 anos que toma-
ram o complemento há, pelo 
menos, 4 meses. No caso dos 

imunossuprimidos o prazo é 
menor: 28 dias. A aplicação 
ocorre às quartas e sextas-
-feiras no Salão da Terceira 
Idade das 8h às 12h e entre 
13h e 15h, sem necessidade 
de agendamento.
Até o momento, 91,6% dos 
holambrenses já receberam 
a 1ª dose da vacina. 86,99% 
tomaram as duas doses ou 
o antígeno de dose única e 
22,7% receberam o reforço 
do imunizante.

Dose de reforço
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Cuidados com crianças devem ser
redobrados no período de férias

cialmente nos últimos anos. 
Muito disso é atribuído ao 
tempo que crianças e ado-
lescentes passam em frente 
à televisão, celulares, com-
putador, isso sem contar o 
tempo de escola, na maior 
parte do tempo, sentados. 
Esse período de férias é 
uma ótima oportunidade 
para despertar o interesse 
dessas crianças por outras 
atividades, como jogar bola, 
correr, pular corda, andar 
de bicicleta, nadar – sem-
pre com supervisão –, além 
de participar de atividades 
lúdicas como pega-pega, es-
conde-esconde, amarelinha. 
Certamente essa mudan-
ça vai trazer uma melhora 
para saúde da criança, na 
coordenação motora e no 
aspecto emocional.

Saúde mental
A pandemia trouxe mui-

ta restrição na rotina - tan-
to dos adultos quanto das 
crianças. O isolamento so-
cial teve um grande impacto 
na saúde mental de todos, 
o que, inclusive, vem preo-

cupando muito os especia-
listas. Em circunstâncias 
normais, as férias escolares 
seriam um momento ideal 
para encontrar os amigos, 
participar de eventos, via-
jar, sem aquela convivência 
diária com os colegas da es-
cola, mesmo que de forma 
virtual. Isso fez aumentar 
a ansiedade e até mesmo 
a depressão em crianças e 
adolescentes. A orientação 
nesse período é levá-las 
para brincar ao ar livre, 
como em parques e praças, 
sempre mantendo o distan-
ciamento e o uso de másca-
ras. Fazer com que leiam, 
andem de bicicleta, joguem 
bola, e participem de ati-
vidades com amigos mais 
próximos. Porém, é preciso 
alguns pontos de atenção: 
se os pais notarem uma mu-
dança de comportamento 
ou no apetite, tique nervo-
so, choro constante, dificul-
dade para dormir, é hora de 
buscar ajuda de um profis-
sional.

Dra. Andrea Dambroski

As férias começam com 
a chegada do verão, um dos 
momentos mais aguarda-
dos pelas crianças. Época 
de brincar, passear, viajar, 
e claro, nada de escola. Po-
rém, nesse período surgem 
algumas preocupações com 
a saúde dos pequenos. Se-
gundo os últimos dados da 
Sociedade Brasileira de Pe-
diatria, acontecem cerca de 
200 mil acidentes domésti-
cos por ano com crianças no 
Brasil. No período de férias 
escolares, esse índice au-
menta em 25%.

Nas férias escolares os 
cuidados devem ser ainda 
maiores. É preciso redobrar 
a supervisão dos peque-
nos, inclusive em ambien-
te domiciliar. Os acidentes 
domésticos estão entre as 
principais causas de mor-
bidade e mortalidade na 
infância e na adolescência. 
Traumas, queimaduras, 
quedas, afogamento, in-
gestão de corpo estranho e 
intoxicações com produtos 
de limpeza estão entre os 
principais acidentes, mas 
que, na maioria dos casos, 
podem ser evitados. Alguns 
cuidados essenciais devem 
ser observados e colocados 

em prática, principalmente, 
nesse período:

Proteção solar
No verão é muito comum 

atividades ao ar livre, em 
praias ou piscinas, conse-
quentemente, maior tempo 
sob o sol. Portanto, é mui-
to importante que os pais 
estejam atentos aos riscos 
dessa exposição, principal-
mente quando é feita sem 
proteção adequada ou em 
excesso. O ideal é que a ex-
posição ocorra em horários 
específicos para que os be-
nefícios dos raios solares 
sejam maiores que os riscos, 
ou seja, antes das 10 horas 
e após às 16 horas, quando 
a radiação UVB é menor. Os 
raios UVB são aqueles que 
estão relacionados com as 
queimaduras e é o principal 
fator de risco para o desen-
volvimento do câncer de 
pele. O uso de protetor deve 
ser feito a cada duas horas.

Cuidados no ambiente 
doméstico

Medidas simples podem 
e devem ser adotadas, como, 
por exemplo, proteger to-
madas para evitar choques 
elétricos e queimaduras, 

manter medicamentos e 
produtos de limpeza em 
frascos identificados e lon-
ge do alcance das crianças, 
instalar telas em janelas, sa-
cadas e vãos que sejam des-
protegidos, como laterais de 
escadas. Não manipular lí-
quidos e substâncias quen-
tes com a criança por perto 
ou no colo. Manter os cabos 
de panelas virados para o 
interior do fogão. Manter a 
tampa do vaso sanitário fe-
chada e não deixar água em 
balde ou tanque, por risco 
de afogamento e, principal-
mente, não deixar a criança 
sozinha sem a presença de 
um adulto.

Consumo de água
É muito importante que 

os pais incentivem os fi-
lhos no consumo regular de 
água, principalmente com a 
chegada do verão. Diferen-
temente do recomendado 
para adultos, o consumo 
de água ideal para crianças 
varia de acordo com a faixa 
etária. Até os 12 meses, o 
indicado é ingerir 800 ml a 
um litro de água por dia. En-
tre o primeiro e terceiro ano 
de vida, a demanda aumenta 
para 1,3 litros, podendo in-
cluir sucos e bebidas natu-
rais. De quatro a oito anos, 
a média sobe para 1,7 litros. 
E entre nove e 13 anos, a 
quantidade varia conforme 
o sexo: para meninas, o in-
dicado é 2,1 litros, já para 
meninos 2,4 litros por dia. 
Uma alimentação balancea-
da rica em alimentos natu-
rais e nutritivos também é 
ideal.

Atividades físicas
O sedentarismo e a obe-

sidade infantil, infelizmen-
te, vêm crescendo exponen-
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Estão abertas as inscrições para processo 

seletivo do ProUni Municipal 2022
ProUni Municipal  é um  

programa de bolsas de es-
tudos para estudantes de 
ensino superior da cidade. 
Até 100 alunos de cursos à 
distância da Faculdade de 
Agronegócios de Holambra, 
a FAAGROH, poderão ser con-
templados. O benefício deve 
ser solicitado até o dia 10, pró-
xima segunda-feira, no Centro 
de Referência da Assistência 
Social, o CRAS, instalado na 
Praça dos Pioneiros, das 9h às 
12h e entre 13h e 16h.

Para participar do pro-
cesso o estudante deverá 
estar matriculado no curso, 
apresentar duas cópias sim-
ples de comprovação de re-
sidência há 3 anos na cidade 
e histórico escolar que com-
prove formação no ensino 
médio em escola pública ou 
particular. Deverá apresen-
tar ainda fotografia 3x4, CPF, 
RG, cartão cidadão, carteira 
profissional, comprovante 
de renda familiar, certidão de 
nascimento, título de eleitor 
e preencher questionário so-
cioeconômico para avaliação 
dos critérios determinados 
pela Lei, como renda familiar, 
que não poderá ser superior 

Jovem de Holambra 
disputa a Copa São Paulo 

de Futebol Júnior

Confira os prazos para o Processo Seletivo do ProUni Municipal:
De 04 a 10/01/2022 - Prazo de inscrições
De 11 a 14/01/2022 - Prazo de análise da Comissão de Seleção da Prefeitura
De 17 a 19/01/2022 - Prazo de análise da situação de matrícula por parte da IES
19/01/2022 - Publicação do resultado preliminar
De 20 a 24/01/2022 - Prazo para recurso
25 a 26/01/2021 - Análise de recursos pela Prefeitura e IES
26/01/2021 - Publicação do resultado final

a quatro salários mínimos 
por pessoa.

As bolsas parciais serão 
de 70% do valor da mensa-
lidade, sendo 35% de res-
ponsabilidade da Prefeitura 
e 35% da instituição de en-
sino, restando apenas 30% 
aos alunos contemplados. 
Elas serão concedidas para 
os cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Engenha-
ria Agronômica, Logística, 
Marketing, Gestão de Recur-
sos Humanos e Pedagogia 
por período de um ano e po-
dem ser renovadas a partir 
de novo processo seletivo.

“O ProUni Municipal é uma 
ferramenta importante que in-
centiva os jovens a cursarem e 
concluírem o ensino superior”, 
explicou o prefeito de Holam-
bra, Fernando Capato. “Dessa 
forma eles têm acesso a ensino 

de qualidade, o que irá resul-
tar em mais chances no mer-
cado de trabalho e melhores 
condições de vida no futuro”.

Para ter direito ao benefí-
cio o estudante deverá ainda 
estar em dia com o pagamen-
to das mensalidades, cumprir 
com desempenho mínimo es-
tipulado pela instituição de 
ensino e se dispor a cumprir 
50 horas anuais de serviços 
voluntários junto à faculdade 
ou à Prefeitura.

Mais informações poderão 
ser obtidas junto à secreta-
ria da Faculdade de Agrone-
gócios de Holambra, a FAA-
GROH, localizada na Estrada 
HBR-040, sentido Fundão. 
Toda a documentação neces-
sária para as inscrições estará 
disponível no site da Prefeitu-
ra, em www.holambra.sp.gov.
br, a partir do dia 4 de janeiro.

O holambrense Gabriel 
Augusto de Campos Chi-
chem, morador do bairro 
Palmeiras, estreou esta se-
mana na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. O time do ga-
roto, o Itapirense, empatou 
em 1 a 1 em casa com o Re-
trô, de Pernambuco.

O jovem goleiro, de 19 
anos, frequentou durante 
1 ano a Escolinha de Fute-
bol oferecida gratuitamente 
pela Prefeitura e já defen-
deu, além do Itapirense, o 
Independente de Limeira, 
atuando em campeonatos 
como o Paulista e a Copa 
Ouro de Futebol Amador.

Fã de Alisson, que hoje 
joga no Liverpool, da In-
glaterra, Gabriel conta que 
sempre sonhou em ser atle-
ta profissional e que o pai 
foi seu grande incentivador. 
“Desde muito pequeno via 
meu pai jogar e soube que 
era aquilo o que queria para 
minha vida. Ele sempre me 
apoiou”, disse ele, que res-
salta o papel da Escolinha 
da Prefeitura de Holambra 
em sua trajetória. “A Escoli-
nha foi de grande importân-
cia. Aprendi bastante com 
os professores. Sou muito 
grato”.

Torcedor do Santos, ele 
não esconde a ansiedade 
para as partidas da competi-
ção, famosa por revelar pro-

messas. “As expectativas são 
as melhores possíveis. Sabe-
mos que esta é uma compe-
tição que é uma grande vitri-
ne”, contou ele.

“Tenho muito orgulho 
em ver que um atleta de 
nossa cidade, que passou 
pela Escolinha da Prefei-
tura, tem se destacado nos 
gramados da região”, disse o 
prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato. “Isso mostra 
que o trabalho desenvolvi-
do por aqui está rendendo 
frutos e que Holambra é um 
celeiro de talentos. Desejo 
ao Gabriel muito sucesso e 
grandes defesas”.
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Concessionária utiliza 

Geofonamento no combate 
às perdas de água

O equipamento de Geofo-
namento é um grande aliado 
da concessionária Águas de 
Holambra na identificação 
de perdas de água no sistema 
de abastecimento da cidade. 
As tecnologias de pesqui-
sa acústica de vazamentos 
de água vêm sendo utiliza-
das pela Águas de Holambra 
desde o início da concessão, 
acompanhando a evolução 
dos equipamentos. Uma das 
principais características 
desse método é a identifica-
ção de vazamentos não visí-
veis, ou seja, que não afloram 
na superfície do solo.

De acordo com o coorde-
nador de Operações e Servi-
ços da Águas de Holambra, 
Alan Pedra, esses vazamen-
tos são identificados pelo 
som que o vazamento emite 
e são captados por diferen-
tes equipamentos utilizados 
pela Concessionária, permi-
tindo localizar, com grande 
precisão, o ponto para ma-
nutenção das redes e ramais.

“Com essa tecnologia, é 
possível localizar vazamen-
tos no sistema de distribui-
ção que, por estarem por 
baixo do solo, são de difícil 
detecção. Desta forma, con-

seguimos reduzir as perdas 
e economizar recursos hí-
dricos vitais à vida”, diz Alan.

O trabalho de identifica-
ção de perdas com métodos 
acústicos de pesquisa é re-
alizado, preferencialmente, 
no período noturno, uma vez 
que o equipamento ampli-
fica ruídos no subsolo. “Du-
rante a noite, é bem menor a 
incidência de sons, como de 
veículos circulando nas ruas 
e outros normais de uma ci-
dade, que interferem na cap-
tação de ruídos no subsolo”, 
explica o coordenador.

Uso do geofonamento
Para encontrar esses va-

zamentos, os técnicos que 
operam os equipamentos 
utilizam um fone de ouvido 
de alta sensibilidade que au-
xilia a identificar o ruído ca-
racterístico que a água emite 
ao vazar por orifícios na tu-
bulação. “Após uma varredu-
ra na área onde há suspeita 
de vazamento, o sensor do 
aparelho identifica o ruído 
emitido pelo vazamento de 
água em contato com o solo 
ou pavimento, mostrando o 
ponto exato do vazamento”, 
afirma Alan.

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

- ½ kilo de filé de tilápia
- 60g de milho cozido
- 1 cenoura
- 300g de espinafre
- 100g de cogumelo em 
conserva
- 10g de salsinha picada
- 1 cebola
- 10g de manteiga
- Sal
- Pimenta
- Azeite de oliva

Modo de preparo
. Preaqueça o forno a 200°C 
por 15 minutos. Descasque e 
corte a cenoura em rodelas na 
diagonal e a cebola em fatias 

finas, no formato de meia lua. 
Pique a salsinha finamente e 
o espinafre grosseiramente. 
Coloque as rodelas da 
cenoura espalhadas em uma 
assadeira com a manteiga 
no centro, regue com um fio 
de azeite e tempere com sal 
e pimenta a gosto. Leve ao 
forno por aproximadamente 
15 minutos, ou até que 
fiquem douradas.
- Tempere os filés com sal 
e pimenta. Aqueça uma 
frigideira por 1 minuto em 
fogo alto, adicione um fio 
de azeite e sele os filés por 3 
ou 4 minutos de cada lado, 

até que fiquem dourados e 
soltem da frigideira.
- Na mesma frigideira, 
aqueça um fio de azeite 
e refogue a cebola por 2 
minutos, ou até que fique 
levemente murcha. Adicione 
o espinafre, o cogumelo, o 
milho, tempere com metade 
da salsinha, sal e pimenta 
a gosto e misture até que 
o espinafre dê uma leve 
murchada. Em um prato, 
sirva as cenouras e por 
cima coloque o refogado de 
espinafre. Disponha o peixe 
e salpique o restante da 
salsinha.

Filé de tilápia grelhado

Depois das “comilanças” das festas, nada melhor que começar o 
ano com pratos mais leves e saudáveis. E para hoje, vamos de peixe:
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Esteja você assinando 
um contrato de aluguel 
pela primeira vez ou não, 
seja você inquilino ou pro-
prietário, é comum que 
várias dúvidas surjam e 
dentre elas que é atual-
mente tema de discussões 
é o índice de reajuste de 
aluguel, tema que hoje va-
mos falar um pouco a res-
peito.

Pra começar é sabido 
que o principal indicador 
usado pelo mercado para 
o reajuste dos contratos 
de alugueis é o IGP-M, mas 
devido aos seus altos e bai-
xos nos últimos tempos, o 
mercado vem se atentando 
ao IPCA, mas vale ressal-
tar que a possibilidade da 
negociação entre as partes 
principalmente no cenário 
atual que vivemos e esta-
mos passando, é uma óti-
ma alternativa.

Mas afinal, o que é 
IGP-M e IPCA?

O IGP-M (Índice Geral 
de Preços do Mercado), 
é um indicador que está 
atrelado a variação do 
câmbio (dólar) o que pode 
prejudicar tanto ao inquili-
no quanto ao proprietário 
conforme as suas altera-
ções, exemplo ocorrido em 
2017 quando foi negativo 
levando o preço do aluguel 
para baixo e recentemen-
te em meados de 2020 o 
mesmo disparou assustan-
do assim aos locatários ul-
trapassando os 30%! Vale 
dizer que é calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e seu resultado é 
composto por uma média 
aritmética ponderada en-
tre outros três índices que 
também são aferidos pela 
FGV, que são o INCC (ín-

dice Nacional do Custo da 
Construção), IPC (índice 
de Preços ao Consumidor) 
e IPA (Índice de Preços por 
Atacado).

Já o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor 
Amplo) é calculado pelo 
IBGE, e em sua composi-
ção é considerado o cus-
to de vida de famílias que 
possuem renda de 01 a 40 
salários mínimos em re-
giões metropolitanas do 
país. Este também é o ín-
dice que é utilizado pelo 
Banco Central para esti-
pular a meta da nossa in-
flação. 

Apesar de serem muito 
pouco utilizados existem 
também outros indicado-
res econômicos possíveis 
de servirem como base 
para o reajuste do seu con-
trato de aluguel e destaco 
entre eles o IPC (índice de 
Preços ao Consumidor) e 
o INPC (Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor). 

A Lei do Inquilinato
E pra falar sobre con-

trato de locação se faz 
necessário citarmos a da 
Lei do Inquilinato (Lei nº 
8.245/91), que traz em 
seu texto todas as regras e 
condições para a elabora-
ção do contrato. 

Especificamente so-
bre reajuste encontramos 
no Art. 18 a garantia do 
proprietário de reajus-
tar anualmente, mediante 
contrato, o valor do alu-
guel baseado em algum 
índice de inflação, deven-
do este incidir uma úni-
ca vez ao ano, sempre na 
data de aniversário do 
contrato (essa data é a que 
contato foi assinado e não 
a data de vencimento do 

aluguel), sempre sobre o 
valor em reais, pois utili-
zar o valor do salário mí-
nimo por exemplo é proi-
bido.  

Negociação Amigável e o 
Judiciário

A negociação entre o 
proprietário e inquilino 
tem se mostrado uma prá-
tica muito comum buscan-
do se evitar prejuízos para 
ambas as partes, princi-
palmente dentro do cená-
rio de pandemia que esta-
mos atravessando. 

Existem diversas de-
cisões em ações revisio-
nais e entendimento do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo sobre o tema para 
a substituição do índice 
mais favorável ao inquili-
no, exaltando a onerosida-
de excessiva para uma das 
partes, e não se tratando 
apenas de uma reposição 
da moeda, mas vale res-
saltar que cada caso é um 
caso a ser estudado para 
se obter a mudança da ne-
gociação inicial em razão 
de mudanças ocorridas, e 
sendo assim, a base eco-
nômica do contrato.

Contrato de aluguel. IGP-M, IPCA e 
negociação amigável

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

Holambra recebe 3 
sessões gratuitas de 
cinema em janeiro

A Biblioteca José Maria 
Homem de Montes recebe-
rá três sessões gratuitas de 
cinema ao longo do mês de 
janeiro. Elas ocorrem sempre 
às 19h por meio do Pontos 
MIS, um programa do Museu 
da Imagem e do Som – insti-
tuição vinculada à Secretaria 
de Cultura e Economia Cria-
tiva do Governo do Estado 
de São Paulo. Serão dispo-
nibilizados 30 assentos por 
exibição com agendamento 
antecipado em caráter de 
recomendação. Ele pode ser 
feito por meio do telefone 
(19) 3802-4423 ou presen-
cialmente.

No dia 12 será exibido o 
longa dublado “Sing - Quem 
canta seus males espanta”, 
com classificação indicati-
va livre. A animação conta a 
história do coala Buster, que 
decide criar uma competi-
ção de canto para salvar um 
teatro da falência. A disputa 
movimenta toda a cidade ao 
oferecer um grande prêmio 
em dinheiro para o vencedor.

Na quarta-feira seguin-
te, dia 19 de janeiro, tem 
mais canções na telona com 
“Mamma Mia”. Indicado para 
pessoas acima de 10 anos, o 
musical fala sobre a sonha-
dora e romântica Sophie, que 
está prestes a se casar e, por 
não conhecer seu pai bioló-
gico, envia convites para que 
três homens que se relacio-
naram com a mãe dela com-
pareçam à cerimônia.

Para fechar as exibições 
do mês, no dia 26 será vez 
de “Kubo e a Espada Mági-
ca”, uma animação com um 
jovem contador de histórias 
que acidentalmente invoca 
um espírito do passado que 
retorna em busca de vingan-
ça. Para desfazer a confusão 
e salvar a família, o garoto 
une forças com Monkey e 
Beetle e sai em uma jornada 
em busca de uma armadura 
mágica que pertenceu ao seu 
pai, o maior guerreiro samu-
rai que já existiu. Mais uma 
opção livre, indicada para 
toda a família.
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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 Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
������������

Fale agora com nosso
especialista em imóveis

Casa - Jd. Flamboyant - Holambra
Casa em bairro aberto, com 2 dormitórios, lavanderia, pisos
em porcelanato, teto rebaixado e ilum. LED. Móveis planej.
Portão eletrônico e ótima localização (próx. ao centro).
R$ 550.000,00  -

Casa - Res. Nova Holanda - Holambra
Casa com 3 suítes c/ ar cond., 6 banheiros, sala de estar, sala de
TV e jantar.  Lavabo, área de lazer completa, com quintal e piscina.
Possui sotão e aquecimento solar. 240 m2 constr. / 435 m2 total.

Venda

Venda

R$ 1.600.000,00 -

VendaR$ 2.250.000,00 -

VendaR$ 1.450.000,00 -

Casa - Res. Flor D’Aldeia - Holambra
Possui 3 suítes, 5 banheiros, aquecimento solar, sala de estar, home,
escritório, cozinha, lavanderia com dog shower, área de lazer com
piscina e móveis planejados. 315 m2 constr. / 403,86 m2 total.

Casa - Res. Flor D’Aldeia - Holambra
Possui 3 dorm (1 suíte), 3 banheiros, sala de estar, cozinha planej;
lavabo, aquecimento solar e piscina. Lindo imóvel.
186 m3 constr. / 375 m2 total. 

(19)  99365-8066
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Nº 1295

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Bra-
sileiro:
GABRIEL ANTONIO BRANGELI MOREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão especialista em e-com-
merce, nascido em São Paulo-SP, (registrado no 19° Subdistrito 
Perdizes) no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e três (17/02/1993), residente e domiciliado na Rua Assen, 
258, Nova Holanda, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de AN-
TONIO MANUEL ALVES MOREIRA DA SILVA e de MARIA 
INES BENINI BRANGELI.
THAÍS BRAIDO MACHADO, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em Mogi 
Mirim, SP, no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (30/05/1992), residente e domiciliada no Sítio Parati, s/n°, 
Alegre, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de BENEDITO CAR-
LOS MACENO MACHADO e de SENIRA BRAIDO SCAPIN 
MACHADO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.
   
Holambra - SP, 06 de janeiro 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

● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com mico-
se, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encra-
vada 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.
VENDO - Vasilhame Retornável  de Coca Cola R$ 1,00 cada. 
988352244 ligue!!!!

9 9695-1108              9 9324-0632

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

● EMPREGOS ●

Vende-se apartamento em Holambra, no edifício Top Centrum
Ambientes: cozinha, sala com dois ambientes, 1 banheiro, 1 quarto e vaga em garagem 
subterrânea.
Móveis: apartamento mobiliado com frigobar, gás encanado, cooktop, micro-ondas, mesa 
retangular com 4 cadeiras, secador de cabelo no banheiro, chuveiro Lorenzetti Top Jet, sofá 
cama, hack, Televisão entrada HDMI e Pendrive, Cama Box, armário embutido no quarto, 
2 criados mudos e mesa no quarto, cortinas blackout tanto na sala como no quarto. Super 
oportunidade no centro de Holambra, no ponto mais charmoso da cidade, faz tudo a pé.
Prédio também conta com elevador e sistema de senha numérica para entrada principal e 
na garagem também, controle do portão eletrônico da garagem e chaves diferenciados para 
entrar no apartamento gerando mais segurança.
O prédio conta também com área comum de lavanderia, com: 2 máquinas de lavar, um 
tanquinho manual e um tanquinho elétrico e uma máquina secadora de roupas, roupas de 
cama e cobertores e ferro de passar roupa.
2º andar - Área residencial de 44,78 m2

Interessados chamar no WhatsApp: 19 999628150

Quarta-feira, 4, a ACE  Holambra realizou 
o sorteio de R$ 5 mil em compras
Conheça os comércios e os ganhadores da promoção:
Janete Pereira Dourado Orlandi – cliente da Graat MedStore – ganhou vale-compras de R$ 1000,00
Leticia Gabriela Bordotti – cliente do Mercado Imigrantes – ganhou vale-compras de R$ 500,00
Josiane Cristina da Rocha – cliente do Mercado Imigrantes – ganhou vale-compras de R$ 500,00
Bruna Eduarda dos Reis – cliente da Elshadai Magazine – ganhou vale-compras de R$ 500,00
Thamiris Vieira Gonçalves Pereira – cliente das Óticas Ipanema – ganhou vale-compras de R$ 500,00
Célia Regina Scarpin Manoel – cliente da Farma Holambra – ganhou vale-compras de R$ 500,00
Camila B. Carvalho de Bruin – cliente da Multidrogas Holambra – ganhou vale-compras de R$ 500,00
Fernanda do Nascimento – cliente das Óticas Guarnieri – ganhou vale-compras de R$ 500,00
Andrea Laporte – cliente da Multidrogas Holambra – ganhou vale-compras de R$ 500,00

● EMPREGOS ●

CNPJ 16.724.864 0001-96

OPORTUNIDADE
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Sabe aquele tipo Oscar que ninguém acredita, mas assiste. O tal “Melhores do ano 2021”, ou seja, os melhores da Globo mes-
mo. É  uma palhaçada, né? Pelo menos o Troféu Imprensa, do SBT, é mais sensato. Uma das categorias era Personalidade digital 

e concorriam  o ator Ary Fontoura,  Átila Iamarino  e Juliette. Para mim ganharia na disparada Ary Fontoura. Só que não. Ganhou 
a ex-BBB Juliette. Fala sério, né? 

Os Melhores de 2021 da Globo

É o Amor: Família Camargo
Gente, dia 4 de janeiro, sentei no meu sofá azul, liguei a TV e acionei a NetFlix, 
e assisti de uma só vez os cinco episódios da série É o Amor: Família Camar-
go. O documentário é formato de reality show, com revelações de segredos 
e intimidade das vidas de Zezé e Wanessa, enquanto gravavam um álbum 
dos dois intitulado “Pai & Filha”. Eu vi duas famílias nesses episódios, uma que 
existiu por 30 anos e outra família tentando ainda vencer o trauma da sepa-
ração de Zezé e Zilú, após a chegada Graciele Lacerda na vida de Zezé Di Ca-
margo. Para mim essa separação mexeu muito com a família Camargo, com 
a dupla e principalmente com Wanessa, deixando-a deprimida e insegura 
afetando inclusive a sua carreira. Não vejo a Graciele tão à vontade com a fa-
mília Camargo. Acredito que tentam aturá-la, afinal é o Zezé que banca tudo 
aquilo. Nesse estilo bem intimista, as cenas, em sua maioria, foram gravadas 
na fazenda da família, no interior de Goiás. Eles receberam em casa artistas 
de quem são amigos há anos: Thiaguinho, Paula Fernandes, Léo Santana, Fe-
lipe Araújo, Tiago Abravanel e o cunhado de Zezé o ex-jogador Denilson. Wa-
nessa também recebeu suas duas melhores amigas, as atrizes Priscila Fantin 
e Cleo Pires. Nos episódios a gente percebe revelações de como a separação 
afetou a família Camargo; o drama do Zezé ao perceber as falhas em sua 
voz; do afastamento do irmão Luciano; do sequestro do irmão Wellington; 
da cumplicidade dos filhos Igor e Wanessa comentando o pedido de casa-
mento de Graciele ao seu pai; do faniquito de Graciele em querer casar e ter 
filhos com Zezé e os filhos pedindo autorização do Zezé para levar a mãe Zilú pra fazenda. Mas um dos momentos chocante foi quando Zezé falou com Zilú, numa 
chamada de vídeo. Antes de ligar, totalmente desconcertado, pediu um whisky e força para a cachorrinha Bia, xodó de Zilú, que continua na fazenda. Enfim, Zilú 
se controlou, embora ainda não tenha superado a infidelidade do ex-marido.Têm muitas histórias. Assista e tire sua própria conclusão. Dirigida por Ricardo Perez, a 
série documental é uma produção da Ventre Studio para a Netflix.

O ano de 2021 na vida do Fiuk

Foi um ti-ti-ti o Réveillon de 
Duda Nagle e Sabrina Sato. 
Eles não passaram juntos. 
Calma, gente. Está certo 
que esse povo casa e sepa-
ra, casa e separa. Mas não 
foi o caso do casal Duda e 
Sabrina.  A apresentadora 
viajou com a filha, Zoe, de 
3 anos, e o restante da fa-
mília, para a Bahia. Já o ator 
ficou em seu apartamento 
no Rio de Janeiro porque 
teve diagnóstico de in-
fluenza. Ficou isolado. 

O ano de 2021 foi surpreendente e desafiador na vida do 
cantor e ator Fiuk. Ele participou do Big Brother Brasil, e 
ficou em terceiro lugar na competição. Ainda dentro do 
reality ele lançou o single ‘Amor da Minha Vida’, que che-
gou a 30ª posição no ranking de musicais virais no Brasil 
no Spotify. No segundo semestre do ano, ele assumiu 
o namoro com a empresária Thaisa Carvalho e partici-
pou do Show dos Famosos, competição de covers do 
Domingão com Huck, na Rede Globo. Para comemorar 
um ano cheio de desafios e conquistas, Fiuk escolheu o 
Réveillon Destino Patacho, em Alagoas. “A Praia do Pa-
tacho é um lugar incrível. A gente curtiu muito nossa 
virada do ano e aproveitou pra fazer alguns passeios 
também. Amamos conhecer essa região e queremos 
voltar em breve”, contou Fiuk.

Tudo na 
santa paz
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Policial Municipal é suspenso preventivamente 

após atropelar e matar homem na SP-107

Cidade sai na frente e ganha Rota das Flores para passeios de bicicleta

Um policial municipal de 
Holambra foi preso em fla-
grante na noite de 1º de janei-
ro após atropelar e matar um 
homem de 59 anos na Rodo-
via SP-107. O acidente acon-
teceu no final da tarde, quan-
do o agente chegava de Artur 
Nogueira para trabalhar. Ele 
teria carregado o corpo preso 
ao para-brisas do veículo por 
cerca de 1,5 quilômetro até a 
Alameda Maurício de Nassau, 
onde a vítima foi encontrada.

De acordo com nota enca-
minhada pela Polícia Munici-
pal, a corporação identificou, 
a partir de denúncia, o ser-
vidor envolvido no atropela-
mento, que ocorreu fora do 
horário de trabalho, “e agiu 
com absoluta lisura e isen-
ção, apresentando o acusado 
à Delegacia de Polícia Civil de 
Jaguariúna, responsável pelo 
plantão na noite em que se 
deu a ocorrência”. O policial 

ficou detido, mas foi liberado 
provisoriamente horas mais 
tarde após audiência de cus-
tódia.

No primeiro dia útil do 
ano, em 3 de janeiro, a Polí-
cia Municipal abriu processo 
administrativo para apurar 
o caso e suspendeu preven-
tivamente o funcionário por 
período de 30 dias, até que 
o inquérito seja finalizado. O 
período de afastamento po-
derá ser prorrogado. O caso 
está segue em condução pelas 
autoridades policiais compe-
tentes.

Segundo o registro poli-
cial, uma testemunha relatou 
que a vítima estava com me-
tade do corpo para dentro do 
veículo. E que o policial muni-
cipal removeu o corpo e o jo-
gou na calçada. A Polícia Civil 
informou ainda que o policial 
se recusou a fazer o teste do 
bafômetro, mas foi encami-

nhado para um exame toxico-
lógico e de alcoolemia com o 
objetivo de apurar se ele esta-
va embriagado.

Ele responderá por ho-
micídio culposo, quando não 
há intenção de matar, na di-

reção de veículo automotor, 
com agravamento por não ter 
prestado socorro à vítima.

Em nota divulgada à im-
prensa, a defesa afirma que o 
servidor está abalado, que ele 
permanece em casa à disposi-

ção da Justiça e vai colaborar 
nas investigações. “Contudo, 
é importante esclarecer que 
em momento algum se negou 
a prestar socorro à vítima, 
como se demonstrará no de-
correr do processo”, afirma.

Escolhida como sede para 
projetos-modelo em diferen-
tes áreas, Holambra voltou a 
ser destaque ao ser apontada 
pelo Grupo CCR para receber a 
primeira de uma série de Ciclo 
Rotas que serão implementa-
das pelo Estado de São Paulo. A 
Rota das Flores, como foi cha-
mada, tem percurso de prática 
ciclística com 14 quilômetros 
de extensão pela estrada vici-
nal HBR-040 e infraestrutura 

adequada a esse pública. A via 
foi proposta como alternativa 
ao trânsito nas rodovias, pro-
porcionando melhores con-
dições para o tráfego de bici-
cletas, minimizando os riscos 
de acidentes e propiciando 
um ambiente convidativo ao 
lazer, ao esporte e também ao 
turismo. Foram realizados no 
trecho, que conta com belíssi-
mas paisagens, melhorias no 
asfalto e na sinalização.

“Esta é uma ação pionei-
ra do projeto CicloRotas, que 
será estendido para diversas 
cidades paulistas”, explica o 
prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato. “Holambra, 
como sempre, saiu na frente, 
com uma importante ativi-
dade que envolve esporte, 
saúde, qualidade de vida se-
gurança e que, certamente, 
irá gerar renda e fomentar o 
turismo local”.

Nada pode empanar o brilho da Verdade, assim como nada 
consegue deter a marcha natural dos acontecimentos.

COMUNICADO
 

Retornaremos aos atendimentos e passes no dia 11/01. 


