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904 pessoas recebem 
a segunda dose em 

um único dia
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Moradores acima de 30 
anos serão imunizados 
a partir de amanhã

Câmara dá pontapé 
para construção  
de sede

Termômetros marcam 
1,9o C nesta semana

Prefeitura faz entrega 
de agasalhos 
arrecadados em 
Campanha Inverno 
sem Frio

Seis (60,4%), em cada dez moradores de Holambra, tomou pelo menos uma dose da 
vacina contra o Covid-19. De acordo com o Vacinômetro, 8.803 holambrenses tomaram 
uma dose e 3.028 foi imunizado com as duas. Nesta semana, a Prefeitura vacinou 1.763 

moradores, sendo que 859 receberam a primeira dose e 904 a segunda dose – essa 
aplicada na quarta-feira. 3

A semana foi gelada. Conforme informações 
do Centro Integrado de Informações Agrome-
teorológicas (CIIAGRO), na terça-feira Holam-
bra registrou 1,9o C. O produtor de flores José 
Benedito Dainese, no Bairro Fundão, enviou 
ao JC Holambra fotos de como estava sua pro-
dução pela manhã. Além do frio, caiu a umida-
de do ar e nutricionista faz alerta.
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Editorial

Histórias de Dona Ilda

Alegria, alegria, alegria! Ter 
certeza de dias melhores, 
faz de nossa vida momentos 
mais agradáveis!

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

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

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

Afazeres temos sempre. O 
principal é saber distribuí-
-los inteligentemente. Nun-
ca pensar em por em um dia 
todas as nossas obrigações. 
“Piano, piano, se va lontano”, 
ou melhor, “devagar se vai 

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

Esperança!

ao longe”. Então vamos nos 
compenetrar de que, com 
calma e tranquilidade pode-
mos fazer tudo o que preci-
samos.

Nosso corpo é uma máqui-
na que deve ser tratada com 
carinho e cuidados.

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

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

Que cada “Bom dia” que 
dissermos seja com amor.  
Que a cada pessoa com 
quem convivemos possamos 
lhes transmitir esperança de 
dias melhores.
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Os Jogos Olímpicos e Para-
límpicos de Tóquio estavam 
marcados para o período de 
24 de julho a 9 de agosto de 
2020, porém foram adiados 
para de 2021, como um dos 
principais efeitos da Pande-
mia de COVID-19. 

Mesmo com o adiamento, 
os Jogos terão seu nome e a 
sua marca mantidos, com sua 
abertura oficial em 23 de julho 
de 2021.

O evento, com base na orga-

nização e o controle japoneses,  
ainda com a pandemia da Covid 
19 não controlada, será um des-
te para a capacidade humana 
em retomar aos poucos à ativi-
dades econômicas e sociais.

O Brasil se faz presente com 
303 atletas e 18 reservas, que 
podem ser utilizados em moda-
lidades específicas como fute-
bol, handebol, atletismo, tênis 
de mesa e hipismo. Deste total, o 
número de estreantes é alto: ao 
todo, há 177 novatos – ou 58% 

da delegação nacional.
Uma renovação ímpar, num 

momento de muitas incertezas 
e baixo crescimento econômico. 

São nossos irmãos brasilei-
ros, bem patrocinados ou ape-
nas com esforço pessoal, que 
buscam nos representar numa 
festa que deve celebrar a vida, a 
união entre os povos, a esperan-
ça de um mundo melhor.

A todos eles, vencedores ou 
não, nossa admiração e agra-
decimentos. 

Jogos Olímpicos de Verão de 2021
Tóquio 2020

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

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

Estamos vivendo em um 
mundo tumultuado, onde o ser 
humano é tratado brutalmen-
te pela própria espécie como 
se pertencente fora a uma que 
foge dos parâmetros reconhe-
cidos por um dos três grandes 
grupos da natureza.   

Talvez por isso, sinto-me im-
pelido a divagar nesse universo 
por alguns instantes.

Antoine Lavoisier (1743-
1794) foi um cientista francês 
e autor da frase: “Na natureza 
nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma”.

Talvez seja esse o enunciado 
mais genial, profundo e signifi-
cativo sobre a vida em todos os 
seus matizes.

Os reinos da natureza - mi-
neral, vegetal e animal - consti-
tuem o nosso universo. O único 
dependente dos outros dois é 
o último citado e, ainda assim, 
são maltratados – para se dizer 
o mínimo – pelos animais falan-
tes dotados de cérebros, mas 
nem todos de inteligência.  

Não há nada, absolutamen-

te nada, nesta vida terrena, que 
não obedeça, rigorosamente, à 
máxima de Lavoisier.

E o clima se insere nesse 
contexto mostrando sua face 
mais perversa. Por oportuno, 
não se imagine que o Brasil 
seja o único país afetado pela 
mudança no clima e, por conse-
quência, o tempo. Os termôme-
tros neste inverno deverão mar-
car temperaturas negativas no 
Sul-brasileiro e a neve e geadas 
que já fazem parte do cenário 
estarão presentes. 

O mundo tem, também, 
enfrentado nas últimas sema-
nas uma verdadeira catástrofe 
ambiental: nos Estados Unidos 
temperatura recorde de 47,2º C 
em Las Vegas; no Canadá, cerca 
de 1 bilhão de animais mari-
nhos morreram, alguns cozidos 
a céu aberto. Em decorrência da 
temperatura elevada na Améri-
ca do Norte estima-se que um 
mínimo de 561 pessoas já per-
deu suas vidas.

As enchentes na Europa, 
Alemanha, Bélgica e Holanda 

devido às chuvas torrenciais e 
degelo já levaram a óbito 157 
pessoas. Apenas na Alemanha, 
133 delas, onde mais de mil 
estão desaparecidas: a maior 
catástrofe climática nos últimos 
100 anos.

E o Homo sapiens (expres-
são latina) - nome dado à es-
pécie dos seres humanos de 
acordo com a classificação ta-
xonômica – significa literalmen-
te “homem sábio” ou “homem 
que sabe” não parece fazer jus 
ao nome. 

Esse quadro caótico nos re-
mete a um provérbio Cree (tribo 
indígena dos Estados Unidos):

“SOMENTE APÓS A ÚLTIMA 
ÁRVORE SER CORTADA.

SOMENTE APÓS O ÚLTIMO RIO 
SER ENVENENADO.

SOMENTE APÓS O ÚLTIMO 
PEIXE SER PESCADO.

SOMENTE ENTAO O HOMEM 
DESCOBRIRÁ QUE DIHEIRO 
NÃO PODE SER COMIDO.”

CUIDE-SE!
(e salve vidas) 

A Natureza que nos cerca e 
dela fazemos parte
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Saúde imuniza pessoas a partir de 30 anos amanhã

Holambra vacina em média mais de 440 pessoas por dia

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holam-
bra divulgou nesta quin-
ta-feira, dia 22 de julho, a 
atualização semanal dos 
números relacionados à 
Covid-19. A cidade regis-
trou 37 novos casos, tota-
lizando 1.916 confirmados. 
Duas pessoas se encontram 
em internação hospitalar, 
enquanto 30 permanecem 
em isolamento domiciliar.

A imunização contra 

Covid-19 segue avançando 
em Holambra, atendendo 
a faixa etária a partir de 30 
anos. Apenas esta semana 
1.763 moradores (uma mé-
dia de 440 pessoas por dia) 
foram vacinados, sendo 
que 859 receberam a pri-
meira dose e 904 a segunda 
dose. O município aguarda 
agora a liberação de novos 
lotes por parte do Governo 
do Estado para dar conti-
nuidade à vacinação.

”Tivemos 37 novos ca-
sos confirmados na última 
semana, o que representa 
uma leve queda se compa-
rado aos 46 registrados na 
semana passada. Continua-
mos ampliando a vacinação 
de acordo com a liberação 
de doses por parte do Es-
tado, mas é importante 
mantermos os cuidados de 
prevenção”, ponderou o di-
retor da pasta, Valmir Mar-
celo Iglecias.

A aplicação do imuni-
zante será realizada no Sa-
lão da Terceira Idade por 
ordem de chegada, com 
distribuição de senhas. É 
necessária a apresentação 
de documento oficial com 
foto e Cartão Cidadão

A Prefeitura de Holam-
bra recebeu novo lote da 
vacina contra a Covid-19 
e irá realizar no próximo 
sábado, dia 24 de julho, 

entre 8h e 12h, a vacina-
ção de moradores a partir 
de 30 anos.

Serão disponibilizadas, 
ao todo, 248 doses. “Esta é 
uma oportunidade para as 
pessoas dessa faixa etária 
que não tenham consegui-
do uma vaga de agenda-
mento ou que, por motivo 
de trabalho ou estudo, não 
puderam ser imunizadas 
durante a semana”, expli-

cou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.  

De acordo com o Vacinô-
metro do Governo do Esta-
do de São Paulo, 60,4% da 
população holambrense já 
recebeu pelo menos uma 
dose do imunizante con-
tra a doença. A cidade tem 
1.916 casos confirmados 
e 14 mortes provocadas 
pelo novo coronavírus.

Desde o início da pandemia foram registrados 14 óbitos e 1.870 pessoas foram consideradas curadas

Liza Rampazzo lança curso 
para influencer digital

A influenciadora digital Liza Rampazzo, de Artur No-
gueira (SP), começou nesta semana um curso para for-
mar influenciadores digitais. Os encontros semanais 
acontecem todas as terças e quartas-feiras, das 18h30 
às 20h30. 
Liza contou que o conteúdo é bem prático e as aulas 
têm questões direcionadas as dificuldades de cada alu-
no. “Nesses dois encontros abordaremos estratégias 
para acabar com timidez nas câmeras e como tornar o 
Instagram atraente para vendas de produto e serviços”.
Interessados podem se inscreverem direto com Liza, 
pelo (19) 991720061 ou no Instagram (@LIZARAMPA-
ZZO ou @lizavest). Ela trabalha com moda há dez anos 
e mostra looks, dá dicas e faz consultorias através das 
redes sociais.
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Câmara apresenta projeto da nova sede

Iniciativa prevê economia de cerca de R$ 230 mil ao ano

A Câmara Municipal de 
Holambra deu o pontapé ini-
cial para a construção da tão 
sonhada sede oficial do Legis-
lativo. Representantes da Mu-
zetti Arquitetura e Urbanismo, 
empresa vencedora da licita-
ção realizada no mês de abril, 
estiveram na Casa de Leis na 
manhã desta quinta-feira, 22 
de julho, para apresentar a pri-
meira etapa do projeto.

A reunião teve a presença 
do prefeito Fernando Capato, 
do vice Miguel Esperança, ve-
readores e colaboradores dos 
poderes executivo e legislativo. 
Juntos, puderam dar sugestões 
para que o prédio possa ficar 
a cara do município, atenda às 
necessidades dos funcionários 
e da comunidade e ainda, seja 
mais um local a ser explorado 
pelos turistas que todos os dias 
visitam Holambra.

Desde 1993 o Legislativo 
gastou mais de 1.8 milhões em 
aluguel. Com o valor pago hoje, 
a Câmara vai economizar cerca 
de R$ 230 mil ao ano, além dos 
R$ 4.6 milhões ao longo dos 
próximos 20 anos.

A Câmara Municipal de Ho-

lambra já teve sua sede em cin-
co diferentes prédios do mu-
nicípio. Dois deles na Rota dos 
Imigrantes, um na rua Antônio 
Damasio Filipini, outro da Ave-
nida das Tulipas e atualmente, 
a Casa de Leis está localizada 
na rua Doutor Jorge Latour.

Para o presidente Mauro 
Sérgio de Oliveira, o Serjão, 
esse é um sonho antigo e que 
vem sendo discutido há muitos 
anos na cidade, “sabemos a ne-
cessidade de um local próprio 
do Legislativo. Apesar de ser 
um investimento significativo, 
sabemos da economia que isso 
vai gerar para os cofres públi-
cos a longo prazo,” comentou. 
“Sou muito grato pela oportu-
nidade de estar a frente da Pre-
sidência nesse momento, essa 
iniciativa é fruto de trabalho 
de todo o grupo e também de 
todos os vereadores e ex-presi-
dentes que passaram por essa 
Casa,” pontuou.

A Câmara agora aguarda as 
modificações para aprovação do 
projeto para assim, poder cal-
cular o valor total da obra e dar 
continuidade no processo de tra-
mitação para a construção.

O lixo entope a tubulação e impede o fluxo de esgoto.

Não jogue papel higiênico, absorventes higiênicos, 
cotonetes, preserva�vos, fios de cabelo, embalagens 
de sabonetes ou qualquer outro objeto nas redes 
de esgoto.

Não jogue lixo no vaso sanitário. Tenha sempre 
ao lado dele um cesto de lixo.

Mantenha sempre a caixa de gordura em 
condições adequadas.

O lixo danifica equipamentos u�lizados nas 
estações de tratamento.

Evite Transtornos:

w w w . a g u a s d e h o l a m b r a . c o m . b r

LIXO TEM LUGAR CERTO.

Seja cidadão, 
jogue o lixo na 

lixeira!

E NÃO É NA REDE DE ESGOTO.

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00
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Sustentabilidade energética: HC2 Solar é a opção

Serviços:
HC2Solar
Endereço: Rua Campo de 
Pouso, 1413 - Centro - Ho-
lambra-SP
Telefone: (19) 3802-1057
E-mail: 
rudy@hc2solucoes.com.br
www.hc2solucoes.com.br/

A escassez hídrica e, 
consequentemente, os au-
mentos na conta da energia 
não são novidades para nin-
guém, mas a principal ques-
tão é: vai ter energia dispo-
nível para o mundo?

Os black-outs que já acon-
teceram anos atrás e que 
estão na lembrança de mui-
tos, vai parecer brinquedo, 
quando houver conscienti-
zação da realidade energéti-
ca que o mundo vive e o que 
ainda enfrentará.

Soluções questionáveis já 
foram colocadas em práti-
ca, principalmente apelando 
para o uso das termoelétri-
cas, que além de serem muito 
mais caras são altamente po-
luentes e pouco sustentáveis. 
Mas, a solução pode estar na 
energia solar fotovoltaica, 
pois é bem mais sustentável 
é mais permanente.

O Jornal da Cidade Ho-
lambra (JC Holambra), con-
versou com Rudy Eysink, um 
dos sócios da empresa ho-
lambrense HC2 Solar.

JC Holambra: Além da HC2 
empresa soluções Ambien-
tais e topográficas, vocês 
atuam em projetos solares 
foto voltaicos. Por quê?

Rudy -  Faz parte de a 
nossa missão procurar dar 
suporte a todos nos quesitos 
ambientais, desde o Geore-
ferenciamento topografia, 
averbação, reflorestamento, 
mas também favorecer aos 
clientes soluções energéti-
cas. A HC2 Solar nasceu com 
esse intuito e já vem desen-
volvendo e implantando de-
zenas de projetos e vem pro-
piciando uma solução mais 
permanente e de maior inde-
pendência para os usuários: 
a energia solar.

JC Holambra: A HC2 Solar 
atua somente em Holambra? 

Rudy: Bem, a HC2 Solar é 
de Holambra e já vem atuado 
há vários anos no município, 
mas também atendemos ou-

tras regiões e outros estados. 
Propiciamos a todos (sejam 
pequenos e grandes projetos) 
na busca de soluções energé-
ticas, sustentáveis, limpas e 
de baixo custo relativo.

JC Holambra: Consideran-
do a situação brasileira, 
essa proposta é ousada?

Rudy: Embora a proposta 
de usar energia solar pos-
sa parecer ousada, consi-
derando a situação, ela se 
torna praticamente a única 
alternativa viável (além da 
eólica), para que não este-
jamos submetidos à falta de 
energia e as suas terríveis e 
altamente custosas conse-
quências. Além disso, proje-
tos fotovoltaicos ainda são 
tímidos no Brasil, enquanto 
que vários países, como Chi-
na, Japão, EUA, Alemanha, 
Inglaterra e Bélgica estão 
investindo pesado na ener-
gia solar e, só para se ter 
uma ideia foram instaladas 
células fotovoltaicas que 
produziram 55 GIGAwatts 
e em seguida novas instala-
ções acrescentaram 39 GI-
GAwatts (Itaipu produz 14 
gigawatts). Em contraste, no 
Brasil, tem apenas 0,0004% 
da energia mundial. Portan-
to, veja o que o mundo está 
fazendo. Vamos seguir esse 
exemplo!

Isso num país que tem 
365 dias de sol!

Outro agravante é o fato 

que Brasil nem colocou a 
energia solar na sua propos-
ta do Tratado de Kyoto, onde 
tinha se comprometido até 
este ano (2021) um cresci-
mento de 15,6% na energia 
eólica; 7,8% na energia de 
hidroelétrica e 19,3% no 
etanol. Estamos firmes nes-
sa meta, mas ainda temos 
muita coisa a ser feita.

JC Holambra: Então, a pro-
posta da energia solar veio 
a calhar?

Rudy: A HC2 Solar veio 
para colaborar na supres-
são dessa lacuna e dar mais 
tranquilidade aos usuários 
da energia.

JC Holambra: E a conta no 
final do mês, como fica?

Rudy: Ao usar a energia 
solar fotovoltaica (que e di-
ferente ao aquecimento de 
água pelo sol), percebe-se no 
mês seguinte na sua fatura, 
ou seja, pode-se anular pra-
ticamente a sua conta. Ob-
viamente tem custos envol-
vidos, mas, dependendo do 
caso, a taxa de retorno pode 
ser de 3 a 5 anos (residên-
cias); 5 a 7 anos (indústrias) 
e 5 a 7 anos em estufas. De-
pois disso, a independência 
é quase que total.

JC Holambra: Porque a in-
dependência não é total?

Rudy: Muito simples, as 
células fotovoltaicas funcio-

nam quando tem luz do sol, à 
noite não. O que pode acon-
tecer é que a empresa pode 
ter uma produção de energia 
maior do que o consumo (du-
rante o dia) e o excedente é 
“injetado” na rede elétrica e 
depois ser resgatada à noite, 
sem custo. Nesse caso, a con-
ta no final do mês, pode che-
gar a valores muito baixo.

JC Holambra: Como as ca-
sas e empresas reagiram 
com as propostas aqui em 
Holambra?

Rudy: A resposta é sim-
ples: em Holambra, a maio-
ria dos empresários tem 
uma visão de negócio a lon-
go prazo. Sabem calcular o 
valor do investimento e sa-
bem os benefícios que terão 
a médio e longo prazo.

JC Holambra: E os custos? 
Como são os acessos aos 
créditos? Obviamente, a 
questão é se tiver acesso 
junto aos bancos, para se 
obter créditos especiais, 
para financiarem esses ti-
pos de projetos.

Rudy: Quanto a isso, tam-
bém temos ótimas notícias, 
hoje as agências financeiras 
oferecem condições muito 
promissoras. Com certeza, o 
acesso às placas fotovoltaicas 
e o acesso à independência 
energética está mais próximo 
e fácil do que se possa imagi-
nar. A HC2 Solar espera as-

sim, dar mais independência 
às casas e aos empresários 
de Holambra e região.

JC Holambra: Holambra na 
frente do tempo?

Rudy: Sim. Trazer essa 
tecnologia para Holambra 
colocará o município, mais 
uma vez, em destaque na-
cional. Temos a certeza que, 
em breve essa será a nossa 
grande realidade. São me-
canismos assim, que garan-
tirão o desenvolvimento de 
uma região, de um país, sem, 
necessariamente, agredir a 
natureza. 

Via HC2 Soluções já de-
senvolvemos várias ações–
projetos ambientais, mas, 
com certeza, via HC2 Solar 
a viabilização e implantação 
do chamado “energia verde” 
como é conhecida pelo mun-
do, é o grande desafio. Acre-
ditamos nessa ação!  Traba-
lhar na ótica de cooperar, 
garantia de sucesso!

Sistema implantado na CGC Contabilidade
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26 de Julho o Dia dos Avós

Da redação

Com o aumento da lon-
gevidade dos brasileiros (a 
expectativa média de vida no 
Brasil é 76 anos) os avós pas-
saram a fazer parte integran-
te das famílias e a maioria 
das crianças tem, atualmen-
te, o privilégio de conviver 
com seus avós.

Muito se brinca, dizendo 
que os avós tem a função de 
mimar os netos e permitir a 
eles pequenas extravagân-
cias. Talvez isto se dê mesmo, 
pois os avós não têm mais a 
rigidez com a qual criaram 
seus filhos e o tempo lhes 
permiti algumas coisas “só 
pela vovó ou só pelo vovô” 

Contudo, no século das 
transformações e na eco-
nomia que exige trabalho e 
produção, os avós passaram 
a ser um  suporte afetivo e 
atualmente têm papel impor-
tante também na ajuda finan-
ceira aos filhos, especialmen-
te nas classes populares. Em 
muitas famílias deste imenso 
país, a única fonte fixa de ren-
dimentos é a aposentadorias 
dos avós. 

Considerados pais duas 
vezes, os avós são um porto 
de abrigo e para as crianças 
com que convivem diaria-
mente. Eles são referencia de 
estabilidade, afeto, atenção e 
segurança. Numa época em 
que os pais precisam traba-
lhar fora, os avós passaram 
a ser a base de cuidados dos 
netos. São eles que dão o café, 
banho, levam para a escola 
e ajudam no dever de casa, 

auxiliam no comportamento 
dos netos e influenciam na 
ética e caráter deles.

Podem ser velhinhos, ca-
belos brancos ou colorios, 
mais novos, modernos, tra-
dicionais ou rabugentos. O 
importante é que eles são 
figuras fundamentais na for-
mação familiar. É através de-
les que os nossos valores e o 
nosso estilo de vida se for-
mam. 

Por outro lado, o avanço 
da tecnologia, especialmen-
te na área de informática e 
telefonia inteligente, levou 
os netos a terem um conhe-
cimento mais apurado e di-
nâmico que permite que eles 
ajudem e ensinem seus avós 
nas ações cibernéticas, mui-
tas  vezes complicadas para a 
geração na terceira idade.

Esta interação em avós 
e netos é muito salutar. Os 
primeiros cuidam dos segun-
dos, os alimentam, ajudam 
nas atividades escolares, 
brincam com eles, ampliam 
sua atenção menos rígidas do 

que os pais e os fazem com-
preender que velhice pode 
ser um faze boa e produtiva 
da vida.  

Já os netos oxigenam seus 
avós com novas ideias, com o 
conhecimento de tecnologias 
que facilitam vida. Assim as 

duas pontas do ciclo de vida 
se unem e interagem, se tor-
nando mais próximos. Avós e 
netos têm o que trocar, o que 
dar, o que ensinar uns aos 
outros, na medida certa da 
construção da vida.

Olhando pelo lado da 
economia, que muitas vezes 
dizem que os velhos são um 
peso morto para o equilíbrio 
financeiro do estado,  o tra-
babalho dos avós que cuidam 
dos netos não é computado 
no cálculo do Produto Inter-
no Bruto (PIB). 

Esta é uma visão míope 
dos economistas que desco-
nhecem, o ideologicamente 
ignoram, que grande parte 
dos filhos, especialmente das 
mulheres, só conseguem tra-
balhar de forma regular por 
que tem seus pais que cui-
dam de seus filhos. Qual se-

ria o impacto deste ação que 
chamamos afetiva no cálculo 
final da riqueza que o Brasil 
produz?

 Assim seria muito mais 
importante reconhecer os 
valores dos avós na conste-
lação familiar pela contri-
buição que podem dar na 
ajuda aos seus filhos, nos 
cuidados com seus netos e 
no desenvolvimento ativo 
da economia, por meio de 
uma ação invisível de apoio, 
do que pelo acúmulo do co-
nhecimento e experiência 
de vida.  

Entender os avós, acolhê-
-los, valorizá-los, incentivá-
-los, reconhecê-los como im-
portantes, ensinar aos filhos 
a interagirem com eles deve 
ser um ritual diário e não 
apenas no dia 26 de julho, es-
tabelecido com Dia dos Avós.
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A importância da saúde bucal em idososCerca de 1.200 

alunos participam do 
mutirão oftalmológico

A terceira idade é uma 
das fases da vida que mais 
requer cuidados especiais 
com a saúde em geral. Cer-
ca de 73% dos brasileiros 
acima de 60 anos apresen-
tam hipertensão arterial ou 
diabetes, o que influencia 
diretamente na saúde dos 
dentes e, principalmente, 
das gengivas.

Os problemas mais co-
muns nessa faixa etária são 
as cáries de raiz e a doença 
periodontal.  Além disso, a 
xerostomia, que é a sensa-
ção de boca seca, é outro 
grande incômodo nessa 
fase, muitas vezes desenca-
deada pelo uso contínuo de 
medicamentos.

Outras manifestações 
comuns são:
- presença de aftas ou mu-
cosites
-  mucosas mais finas e 
sensíveis, sujeitas a trau-
mas e lesões
-  desmineralização dos 
dentes e dentes mais escu-
ros e sensíveis
-  retração gengival de-
vido a traumas por pro-
blemas oclusais; perdas e 
movimentações dentárias; 
má higiene oral e escovação 
traumática.
- lesões orais ocasionadas 
pelo uso de próteses den-

tárias ( próteses parciais 
removíveis e dentaduras), 
que devem ser ajustadas ou 
trocadas com a idade

A gengivite, primeira 
etapa da doença perio-
dontal, está entre as pato-
logias crônicas com mais 
incidência entre os idosos 
dentados. Esse fator está 
relacionado ao processo da 
velhice, à  falta de destreza 
manual na escovação e à 
redução da defesa do siste-
ma imunológico contra os 
microrganismos bucais. Já 
a gravidade da doença ba-
seia-se na quantidade de 
placa bacteriana acumula-
da nas gengivas e no tempo 
que elas permanecem ali.

Nessa fase, alguns cui-
dados maiores com a saúde 
passam a ser necessários. 
Isso também vale para a 
sua saúde bucal. As consul-
tas ao dentista devem ser 
mais regulares a partir dos 
60 anos. A seguir algumas 
orientações sobre higiene e 
cuidados: 
- escove os dentes sempre 
após as refeições e faça uso 
do fio dental 
- use  uma escova de cer-
das macias e cabeça arre-
dondada, a fim de evitar 
que os dentes e as mucosas  

sejam danificadas.
- use pasta de dentes 
com flúor e  de baixa abra-
sividade
- se a habilidade motora 
estiver prejudicada ou o 
idoso estiver acamado por 
algum motivo, a escova elé-
trica e o enxaguante bucal 
são ótimos aliados para a 
limpeza oral
- as próteses devem lim-
pas fora da boca com água 
e sabão neutro, pois acumu-
lam resíduos alimentares 
com facilidade
- diminua o consumo de 
açúcar
- evite fumar
- hidrate-se sempre
- visite periodicamente 
seu dentista

Pacientes que estão com 
dificuldades de locomoção 
ou acamados, podem ser 
atendidos em casa ou em 
lar para idosos  para alguns 
tratamentos odontológicos. 
Se você tiver alguma dúvida 
ou pergunta, terei o maior 
prazer em respondê-lo(a)

Dra Fernanda Morra  
CRO 36639

(19) 992885579
instagram @

drafernandamorra
atendimento domiciliar

(home care)

A iniciativa, promovida pelo Fundo Social de 
Solidariedade em parceria com os departamentos 
de Saúde, Educação e Promoção Social, oferece 

exames oftalmológicos para alunos da rede 
pública municipal de ensino

Cerca de 1.200 alunos da 
pré-escola, do ensino funda-
mental I e da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) par-
ticiparão da primeira etapa 
da ação. Inicialmente os es-
tudantes passam por triagem 
nas unidades escolares em 
que estão matriculados. O 
processo inclui a realização 
de um teste de acuidade vi-
sual, que verifica se o aluno 
apresenta alguma dificulda-
de para enxergar. Caso seja 
necessário, ele é direcionado 
para um médico especialista. 
Após a consulta, se for identi-
ficado que será preciso o uso 
de óculos, o estudante rece-
berá a armação e as lentes 
gratuitamente na escola em 
que estuda. A iniciativa  é re-
alizada com recursos da reci-
clagem de lixo do município.

O prefeito de Holambra, 

Fernando Capato, a primei-
ra-dama, Yvonne Capato, e 
o vice-prefeito, Miguel Es-
perança, estiveram nesta 
segunda-feira, dia 19 de ju-
lho, na Creche-Escola Irmã 
Annette para acompanhar o 
início do projeto Primeiros 
Olhares.

"Por meio do Primeiros 
Olhares, queremos melhorar 
o dia a dia e, sobretudo, o 
rendimento escolar dos es-
tudantes", disse a primeira-
-dama e presidente do Fundo 
Social, Yvonne Capato.  "Nós 
sabemos que muitos dos pro-
blemas de aprendizagem es-
tão associados a dificuldades 
para enxergar", explicou Fer-
nando. "Este é um trabalho 
importante, que envolve toda 
a comunidade e que irá, sem 
dúvidas, garantir um futuro 
melhor para nossos alunos".

Profissional atende pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas
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UNIVESP divulga aprovados 
em 1ª chamada e datas para 

matrícula online
A UNIVESP (Uni-

versidade Virtual do 
Estado de São Pau-
lo) publicou nesta 
quinta-feira, dia 22 
de julho, a lista dos 
candidatos aprova-
dos em 1ª chamada 
no vestibular reali-
zado entre os dias 
13 e 20 de junho. Os 
aprovados poderão 
realizar a matrícula 
online das 10h do 
dia 26 de julho às 
18h do dia 27 de ju-
lho, através do site 
vestibular.univesp.br. As matrículas 
serão confirmadas ou indeferidas 
pelo operador do polo até as 20h do 
dia 27 de julho.

No ato da matrícula, o candidato 
deve enviar os seguintes documen-
tos: RG, CPF, certidão de nascimento 
ou casamento, certificado de conclu-
são do ensino médio ou equivalen-
te, título de eleitor ou certidão de 
quitação eleitoral (para maiores de 
18 anos) e, para candidatos do sexo 
masculino, certificado que comprove 
estar em dia com o serviço militar (a 

partir dos 18 anos). No caso de per-
da, roubo ou extravio de documen-
tos, é necessário apresentar o bole-
tim de ocorrência com data inferior a 
90 dias do dia da matrícula.

As vagas remanescentes serão 
contempladas em duas chamadas 
adicionais: no dia 29 de julho, a par-
tir das 16h, serão divulgados os apro-
vados em 2ª chamada, com matrícu-
las previstas para as 10h do dia 30 de 
julho às 18h do dia 2 de agosto. No 
dia 4 de agosto, os aprovados em 3ª 
chamada, com matrículas das 10h do 
dia 5 às 18h do dia 6 de agosto.

Distribuição dos kits de 
alimentação escolar acontecerá 

nos dias 26 e 27 de julho

A Prefeitura de Holambra irá dis-
tribuir nos dias 26 e 27 de julho cer-
ca de 2.350 kits de alimentação esco-
lar para estudantes matriculados na 
rede pública municipal de ensino.

A entrega será realizada entre 12h 
e 18h na unidade em que o aluno está 
matriculado. Crianças e jovens que 
frequentam as escolas Parque dos 
Ipês e Maria José Moreira Van Ham 
(Jardim das Primaveras) devem re-
tirar os itens, neste mesmo horário, 
no Ginásio Municipal de Esportes. O 
pai, a mãe ou o responsável legal do 
aluno precisará apresentar um docu-
mento de identificação, como RG ou 
CPF, e o Cartão Cidadão do estudante.

A mudança no local de entrega foi 
necessária, de acordo com a diretora 
interina de Educação, Claudicir Píco-
lo, em função da falta de espaço, com 
a retomada das aulas presenciais, 

para montagem e armazenagem dos 
kits nas duas maiores escolas do mu-
nicípio. “Além disso, com o retorno 
das atividades, a merenda voltou a 
ser servida. O kit atua, agora, como 
um complemento e conta, a partir 
deste momento, exclusivamente com 
alimentos não-perecíveis e ovos”.

A distribuição é feita para todos 
os estudantes da rede municipal de 
ensino, do berçário ao 9º ano do en-
sino fundamental e também aos alu-
nos da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

Holambra retomou as aulas pre-
senciais na rede municipal  no dia 28 
de junho. O retorno, que segue rígi-
dos protocolos de prevenção ao novo 
coronavírus, é gradual e opcional, 
com limite, nesta primeira fase, de 
até 35% da capacidade de estudan-
tes em cada sala de aula por dia.

Entrega de kits de alimentação escolar para alunos da 
rede pública municipal

Data: 26 e 27 de julho
Horário: 12h às 18h
Local: Unidade em que o estudante está matriculado. Para alunos das escolas Par-
que dos Ipês e Maria José Moreira Van Ham (Jardim das Primaveras), a entrega será 
feita no Ginásio Municipal de Esportes.
É necessário apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o 
Cartão Cidadão do estudante.

Na última terça-feira, 20, Holambra recebeu treinamento referente a 
“combate de incêndio em vegetação natural”.
Ministrado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, participaram  do treinamento os agentes da Defesa Civil e Bom-
beiros voluntários de Holambra, agentes da Defesa Civil de Santo Antô-
nio da Posse e agentes de tráfego da concessionária Renovias.
O treinamento faz parte da “Operação Corta Fogo” e visa aprimorar as 
técnicas de combate aos incêndios em vegetação, adequação dos ma-
teriais disponíveis, equipamentos de proteção, trabalhos preventivos e 
estratégias para o trabalho integrado dos agentes em apoio  ao Corpo 
De Bombeiros.
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Termômetros registram pouco mais de um grau

Fundo Social distribuirá agasalhos arrecadados em três unidades

Esdras Domingos

Nesta semana, prova-
velmente, você percebeu 
que suas blusas não foram 
o bastante para se aquecer. 
Isso porque, a temperatura 
despencou e os termôme-
tros em Holambra registram 
mínima de 1,9o C (mínima) 
entre 7 horas de terça-fei-
ra, dia 20, e sete horas da 
manhã de quarta (21). Mas 
a sensação térmica ficou 
abaixo de zero.

Os dados são do Centro 
Integrado de Informações 
Agrometeorológicas (CIIA-
GRO).  Entre terça e quarta, 
a temperatura não ultrapas-
sou 26oC. No início de julho, 
quando as temperaturas 
despencaram, a mínima no 
munícipio foi de 3,9o C e a 
máxima de 20,3o C.

Na terça, o proprietário 
da estufa flores Amor Perfei-
to, José Benedito Dainese, no 
Bairro Fundão, enviou ao JC 
Holambra fotos de como es-
tava sua produção pela ma-
nhã. De acordo com o G1, a 
manhã gelada também é um 
marco dos últimos 20 anos; 
foi a menor temperatura 
para o mês de julho desde 

2000, de acordo com o regis-
tro do Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climáticas 
Aplicadas à Agricultura (Ce-
pagri) da Unicamp.

Na RMC, conforme repor-
tagem do G1, o termômetro 
ficou negativo no dia 20: 
Jaguariúna (- 0,8oC), Monte 
Alegre do Sul (- 0,1ºC), Mon-
te Mor (- 0,1ºC), Morungaba 
(- 0,9oC) e Tuiuti (- 0,5oC). 
Serra Negra e Socorro tive-
ram 0ºC.

A frente fria que chegou 
à região derrubou mesmo 
temperatura. A mínima en-
tre sábado e domingo foi de 
15,2oC, na Cidade das Flores. 
Ontem, o dia foi um pouco 
mais quente em comparação 
a terça e a mínima ficou na 
casa dos 5,7oC, às 9 horas.

Conforme previsão do 
Centro de Previsões de Tem-
po e Estudos Climatológicos 
(CPTEC), a temperatura vai 
subir e até a próxima quarta 
os termômetros deverão re-
gistrar mínima 10oC e máxi-
ma de 30oC.

Umidade do ar
O tempo seco é uma ca-

racterística desta época. No 
entanto, a população deve 

ficar atenta à baixa umidade 
do ar. A mínima nesta sema-
na variou de 15,8% a 39,9%, 
segundo o CIIAGRO. 

Ontem, no final da tarde, 
a umidade do ar ficou em 
17,1%. Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
o nível ideal de umidade do 
ar para o organismo humano 
fica em torno de 40% e 70%.

A umidade do ar é um 
elemento atmosférico que 
exerce influências sobre as 
temperaturas, as chuvas, a 
sensação térmica e até mes-
mo a saúde. A baixa aumen-

ta o risco e o agravamento 
de problemas respiratórios 
e pode levar à desidratação 
e sobrecarga no organismo 
de pessoas com doenças 
cardíacas.

Beba água
Vale a pena lembrar que, 

devido à baixa umidade, não 
pode ser esquecida a hidra-
tação, ou seja, beber bastan-
te água. Para essa época do 
ano ainda pode contar com 
toalhas molhas ou bacias 
com água no quarto para au-
xiliar na hora do sono.

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Holambra irá 
disponibilizar a partir desta 
sexta-feira, dia 23 de julho, 
agasalhos arrecadados du-
rante a campanha Inverno 
Sem Frio nos PSFs do Imi-
grantes, Fundão e Palmei-
ras. Os itens ficarão dispo-
níveis para que moradores 
possam fazer a escolha e 
retirá-las.

“As temperaturas tive-
ram uma queda acentuada 
nos últimos dias e nosso 

objetivo com a ação é dis-
ponibilizar, bem próximo 
dos moradores, nos bairros, 
peças arrecadadas durante 
a campanha Inverno Sem 
Frio”, explicou a primeira-
-dama e presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
Yvonne Capato. “ Quem tiver 
necessidade, basta procurar 
a unidade de saúde e retirar 
o que precisa”, falou.

Desde o início de junho 
o Fundo Social de Solida-
riedade em parceria com o 

Departamento de Promoção 
Social tem feito a entrega 
de cobertores para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social. A presidente do 
Fundo explica que, pessoas 
que não estão cadastradas 
no departamento, mas que 
precisarem do item podem 
entrar em contato com o 
Centro de Referência da As-
sistência Social, o CRAS, por 
meio do telefone (19) 3802-
1915, que também funciona 
como Whatsapp.

A nutricionista Alana 
Cruz Vale comentou que no 
inverno a vontade de urinar 
aumenta, mesmo que a sede 
esteja diminuída. “Isso acon-
tece porque os vasos san-
guíneos se contraem - como 
uma mangueira ‘apertadi-
nha’ - perto dos nossos ór-
gãos vitais. E, com menos es-
paço para circular, o sangue 
exerce uma pressão maior 
nos vasos sanguíneos”. 

Alana explicou que os 
rins tentam regular essa si-
tuação, eliminando todos 
os líquidos não necessários, 
para que o sangue tenha 
mais espaço para circular e 
essa pressão diminua. “Logo, 
o que precisamos fazer é in-
gerir a quantidade recomen-
dada de água - 0,035 ml de 
água vezes kg peso - e mo-
nitorar a hidratação - se a 
urina estiver escura, está fal-
tando água”, observou.

A nutricionista, que par-
ticipa do Desafio MoviMen-
te, disse que a falta de água 
está relacionada ao menor 
desempenho cognitivo e 
sintomas como sonolência, 
falta de concentração, dor 
de cabeça, fome excessiva, 
secura da pele entre outros. 
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Por que cursar a faculdade 
de Direito? Afinal, é tão sim-
ples consultar uma lei e des-
cobrir os deveres e direitos 
que eu tenho, não é? Nas redes 
sociais, encontramos muitas 
pessoas sem qualquer forma-
ção jurídica criticando deci-
sões judiciais, leis e a própria 
Constituição. Então, qual seria 
o sentido de cursar por cinco 
anos a faculdade de Direito? 

O primeiro passo para 
essa resposta é: o que é o Di-
reito? 

Essa pergunta é funda-
mental. Muitos dedicam suas 
vidas para formular uma res-
posta racional sobre o que se-
ria o Direito e mesmo assim 
não a encontram. 

A única certeza que temos 
é que o DIREITO NÃO É SINÔ-
NIMO DE LEI. 

O Direito é o produto de 
nossa cultura. Na essência, 
o que importa não é saber o 
conceito de Direito, mas sim o 
que ele pode fazer para a socie-
dade. O Direito deve buscar a 
tolerância, o desenvolvimento, 
a dignidade, o respeito, a soli-
dariedade, a igualdade e, prin-
cipalmente, a mudança daquilo 
que está errado! Ora, o Direito 
não pode se contentar com o 
que é errado. O Direito deve 
corrigir o errado. Nós, juristas, 
devemos ser operários da re-
construção dos valores consti-
tucionais, da dignidade, liber-
dade, igualdade e fraternidade.

Se o sistema não funcio-
na, devemos buscar soluções. 
Se a democracia é falha, pre-
cisamos desenvolvê-la. Se a 
Constituição não tem efeti-
vidade, vamos alcançá-la. Se 
há violência, vamos semear a 
paz. Se há criminosos, vamos 
incrementar ressocialização. 
Se há destruição do meio am-
biente, devemos preservá-lo.  
Se há pessimismo, vamos dis-

seminar otimismo.
E é aqui que se insere a 

FACULDADE DE DIREITO. É 
na faculdade que aprende-
mos não só as respostas, mas 
como chegamos a elas. É na 
faculdade que aprendemos o 
caminho, o raciocínio, o senso 
crítico, enfim, as consequên-
cias de nossas ações. 

No Grupo UniEduK, bus-
camos desenvolver o Direito 
como ele é: mais humano que 
legal, mais prático que racio-
nal, mas real do que ideal. Por 
isso, valorizamos a sala de 
aula, a relação aluno e pro-
fessor. A aula tem vida, pois 
é participativa, dinâmica e 
apaixonante. Nesse momen-
to, somos levados à reflexão, 
ao debate, ao conhecimento 
de temas instigantes que nos 
fazem nutrir um sentimento 
especial por uma sociedade 
mais justa. 

Portanto, voltando à per-
gunta inicial: por que fazer Di-
reito? Porque o Direito é uma 
arte e não uma mera técnica, 
que se consolida nas reflexões 
e críticas feitas em sala de 
aula. Porque o Direito é uma 
virtude, uma habilidade que 
se desenvolve na experiência 
diária. Porque o Direito é vi-
vência e não mera burocracia. 
Porque, com o Direito, pode-
mos melhorar a sociedade que 
vivemos. E por que fazer parte 
do Grupo UniEduK? Porque 
aqui sabemos que Direito não 
é sinônimo de Lei e estamos 
preparados para desenvolver 
as competências necessárias 
para o atual mercado de tra-
balho. 

Marcelo Forli Fortuna. 
Juiz de Direito. Ex-Promotor 
de Justiça. Graduado, Mestre 
e Doutorando em Direito pela 
PUC/SP. Gestor acadêmico 
do curso de Direito do Grupo 
UniEduK. 

A arte de se estudar Direito

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Prof. Marcelo Fortuna destaca os motivos pelos quais 
essa profissão é tão importante para a sociedade

Embora prevista incons-
titucionalidade na Lei Geral 
do ICMS, a cobrança ainda 
prevalece há décadas nos 
Estados. Os proprietários 
podem recorrer dos valores 
pagos.

Até hoje, o pecuarista que 
desejar transportar 50 cabe-
ças de gado de uma fazenda 
em São Paulo à outra no Pa-
raná, por exemplo, pagará 
o ICMS sobre o transporte. 
Isso em todo o país. Até aí, 
tudo bem, mas, e se as pro-
priedades pertencerem ao 
mesmo dono? É correta a in-
cidência deste imposto?

Se você respondeu que 
não, então, pensa igual aos 
pecuaristas de todo Brasil, 
que pagam o ICMS a cada 
viagem que fazem com seu 
gado, mesmo que a intenção 
seja apenas “reforçar” a cria-
ção em outra fazenda de sua 
propriedade.

O que diz a lei, afinal? 
Desde abril deste ano, o 

debate vem tomando conta 
das discussões no STF entre 
os ministros, que passaram a 
entender a incidência do im-
posto nestas circunstâncias 
como inconstitucional.

Pela Lei Geral do ICMS 
87/1996, apelidada como 
Lei Kandir, a incidência deste 
imposto sobre o transporte 
de gado para as proprieda-
des do mesmo dono é in-
constitucional. 

Afinal, se o gado 
será levado de uma 

propriedade à outra, 
sendo ambas do 

mesmo dono e sem 
comercialização, por que 

tem que ser cobrado o 
ICMS?

O ICMS é o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços. Se não se trata de 
uma mercadoria - porque 
não houve transação e nem 
tão pouco uma prestação 
de serviço, o pecuarista está 
isento.   

A incidência do imposto, 
no entanto, sempre aconte-
ceu sobre os deslocamentos 
de gado entre propriedades 
do mesmo dono, em razão 
de haver a possibilidade de 
cobrança nas leis estaduais. 
Nestes casos, então, o fis-
co permanecia cobrando o 
imposto de pecuaristas em 
todo o país - o que gerava 
diversas reclamações e ma-
nifestações de protesto. 

O que diz o Supremo?
O Supremo entende que, 

para que haja a incidência 
deste imposto, é preciso que 
a mercadoria tenha o senti-
do de ser comercializada de 
um Estado para outro. Nes-
ta situação, a incidência de 
ICMS estaria de acordo com 
a lei. Porém, quando se trata 
de propriedades do mesmo 
produtor rural, não existe re-
lação mercadológica e por-
tanto, a incidência é ilegal.

Contudo, não basta ape-
nas “dizer” que vai transferir 
o gado para a propriedade e 
“está tudo bem!”. É preciso 
que o produtor apresente 
documentos comprovando 
ser realmente o dono da pro-
priedade; que comprove que 
nesta propriedade há ativi-
dade relacionada ao agrone-
gócio e que apresente tam-
bém a finalidade para a qual 
está levando o gado de uma 
região à outra - por exemplo, 
obter uma performance me-

lhor da propriedade.
Isto, para que também 

não haja o risco de uma si-
mulação de imposto (visan-
do taxas menores) ou fraude.

E os Estados, aceitam a 
decisão?

Não, os Estados, por sua 
vez, entraram com pedido de 
“embargos de declaração”, 
ainda pendentes de julga-
mento. No entanto, a proba-
bilidade é de que o STF não 
leve em consideração o pedi-
do e mantenha sua posição 
diante do exposto pela lei 
Geral. 

A pecuária no Brasil é um 
importante fator econômico 
no agronegócio do país, que 
já corresponde a 26% do 
PIB. As margens de lucro e 
investimento na área, no en-
tanto, já são bem apertadas, 
sendo necessário que todo 
pecuarista lesado com inci-
dência de ICMS procure um 
escritório contábil e jurídico, 
fazendo valer o seu direito 
de reaver os valores pagos - 
de abril até o momento. 

Só assim, o agronegócio 
poderá se desenvolver mais 
e melhor.

ICMS sobre transporte de gado 
para as propriedades do dono é 

inconstitucional

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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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
���������������

Especialista em Imóveis

Casa - Faz. Duas Marias - Jaguariúna
700 m2 construídos / 6.000 m2 total. Possui 4 suítes, sala c/ lareira, sala de
jantar, sala de tv, lavabo, escrit; coz. c/ armários e despensa e lavand. Edícula
c/ sala, coz; 2 quartos e banheiro. Lazer completo (piscina, sauna, lago, etc). 

VendaR$ 3.750.000,00  -

Casa - Res. Tamboré - Jaguariúna
360 m2 constr. / 510 m2 total. Possui 5 quartos (4 suítes), sala de estar, jantar,
cinema, coz; 7 banheiros, lavand; aquecimento solar, 2 vagas de garagem,
home theater, ar condicionado e 2 piscinas uma delas aquecida.

VendaR$ 2.550.000,00  -

Casa - Res. Flor D’Aldeia - Holambra
360 m2 constr. / 510 m2 total. Possui 3 suítes, ar quente/frio, persiana alétrica,
sala c/ ar condicionado, cozinha planejada, lavanderia, aquecimento solar,
boiler e 3 vagas de garagens.

VendaR$ 1.550.000,00  -

Chácara - Cond. Rural Colméia - Jaguariúna
210 m2 construídos / 12.000 m2 total. Possui poço, 2 quartos sendo
1 suíte, cozinha, sala de estar e jantar e lago. Rancho c/ churrasqueira,
banheiro e despejo. Chalé c/ 2 quartos, sala, coz. e banheiro e piscina.

VendaR$ 1.500.000,00  -

(19) 99250-0414

Arte Viva Música 

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

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

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 
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● DIVERSOS ●

Nº 1254
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro:
PATRICK VAN DE WEIJER, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão empresário, nascido em Jaguariúna, SP, no dia quinze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (15/12/1988) residente e 
domiciliado Rua Frisia, 135, Condomínio Nova Holanda, Holambra, SP, 
CEP:  13825000, filho de FRANCISCUS ANTONIUS ALOYSIUS VAN 
DE WEIJER e de TEREZINHA MARIA WOPEREIS VAN DE WEIJER.
GABRIELA LEAL VITCOSQUE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão propagandista, nascida em São Carlos-SP (registrada 
no 1° Subdistrito), SP, no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (17/12/1988) residente e domiciliada Rua Frisia, 135, Con-
dominío Nova Holanda, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de JOAO 
JOSE VITCOSQUE e de ELIANE CRISTINA LEAL VITCOSQUE.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na im-
prensa local.

Nº 1255
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art.  1525, números 1, 3, 4, 5, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ ANTONIO OSÓRIO, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, 
profissão aposentado, nascido em Mogi Mirim SP, no dia três de setembro 
de mil novecentos e sessenta e cinco (03/09/1965), residente e domiciliado 
no Sítio Boa Esperança, s/n°, casa 01, Palmeiras,  Holambra,  SP, CEP: 
13825000,filho de JOAQUIM OSÓRIO e de MARIA JOSÉ OSÓRIO.
MARIA DO CARMO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civ-
il divorciada, profissão  empregada  doméstica, nascida em Terra Roxa-
PR, PR, no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(08/02/1974),residente e domiciliada no Sítio Boa Esperança, s/n°, casa 01, 
Palmeiras, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de MANOEL VITAL DA 
SILVA e de TEREZA ROSA DOS REIS 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, 22 de julho de 2021

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

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calosidade, 
verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção “clip system”.  
Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes e avan-
çados. 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.

● EMPREGOS ●

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores associados da Cooperativa Veiling 
Holambra, convocados para a Assembléia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 12 de agosto de 2021, 
à rodovia SP 107, km 27, fazenda zona rural, no Município de 
Santo Antônio de Posse, estado de São Paulo, CEP 13833-
585, às 15h em primeira convocação, com a presença de dois 
terços dos associados, ou às 16h, em segunda convocação, 
com a presença de metade e mais um dos associados, ou 
ainda, às 17h, em terceira convocação, com a presença 
de no mínimo 40 (quarenta) associados, conforme normas 
estatutárias.
 CUMPRINDO COM O ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2º, DO 
ESTATUTO DA CVH, O SÓCIO QUE CHEGAR APÓS O 
ENCERRAMENTO DO LIVRO DE PRESENÇAS, NÃO 
PODERÁ TOMAR PARTE NAS VOTAÇÕES.

Ordem do dia: 

1) ADIANTAMENTO DE INVESTIMENTOS (MATERIAL 
CIRCULANTE E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO)
2) OUTROS INFORMATIVOS 

Para efeito de cálculo de quorum de instalação da assembléia, 
o número de associados, nesta data, é de 414 (quatrocentos 
e quatorze).

Santo Antônio de Posse, 21 de julho de 2021.
                 

Eddy A. Sleutjes
Presidente

● DIVERSOS ●

Interessados deverão comparecer ao escritório da Martin Holandesa, 
na Rua Dória Vasconcelos, nº 15 – Centro, Holambra. De seg. à sex. das 

08h00 às 16h00, munidos da carteira de trabalho.

Contrata:

Auxiliar de Confeiteiro
Auxiliar de Cozinha
Garçom
Serviços Gerais (Limpeza)
Ajudante de Produção (Panificação)

Empresa de Holambra está contratando

AUX. ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES:
- atendimento a clientes, pessoalmente, por telefone e redes 
sociais;
- rotinas administrativas

REQUISITOS:
- comunicação e Boa dicção
- organização
- terça a sábado
- horário: 9h às 18h (com flexibilidade)
- escolaridade: cursando superior 
- bom conhecimento em Pacote Office
- conhecimento de redes sociais 
- condução própria

Interessados enviar currículo para:

look@kvd.com.br

BENEFÍCIOS:
- salário

 - vale-alimentação
- gratificação

● DIVERSOS ●

Contrata
Motorista Categoria D

Enviar currículo para Rua Dalias, 699
Jd. Tulipa - Holambra - (19) 99103-8482

Nasceu Raphaela!

Com carinho, dos pais Daniele e 

Danilo e das avós Sueli e Cidinha
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Ana Paula Arósio está na tela da Globoplay
Gente, Ana Paula Arósio voltou pra Tv. Calma! rsrs É apenas uma minissérie exibida em 1998, sob título 
Hilda Furacão que está sendo reprisada na Globoplay. Escrita por Glória Perez,  a partir do romance 
homônimo de Roberto Drummond (1933-2002) fez grande sucesso e lançou Ana Paula Arósio ao estre-
lato. A  atriz deu vida a Hilda Furacão, um verdadeiro mito mineiro que, ainda hoje, é cercado de misté-
rios. A história é sobre Hilda Müller, uma jovem de classe média alta dos anos 1950, que escandalizou 
a sociedade mineira ao abandonar o noivo no dia do casamento e seguir para a zona boêmia de Belo 
Horizonte, onde se tornou uma famosa e cobiçada prostituta. Ela se apaixona por Frei Malthus, vivido 
por Rodrigo Santoro.

A cantora Marília Mendonça foi 
convidada para participar do DVD 
do cantor Tayrone. O Rei e a Rainha 
da sofrência estão juntos na canção 
“Cê  tá preparada?”, que com certe-
za vai arrasar. Marília fã declarada 
do cantor, desde antes mesmo de 
começar a carreira,  topou partici-
par. “Gente, é um prazer maravilho-
so e incrível participar desse proje-

to audiovisual do meu amigo querido.” Tayrone retribuiu a gentileza: “Sou fã da Marília de 
carteirinha. Ter a participação dela comigo na música “Cê tá preparada?” e nesse projeto é 
mais do que uma honra, é um sonho realizado. Marília deu um brilho e um toque especial. 
Foi ela quem escolheu a canção “Cê tá preparada?” para cantarmos juntos, e olha que a 
Marília sabe das coisas, heim? Sabe como ninguém avaliar o que tem potencial de fazer 
sucesso”. Arte é arte. Mas só espero que os fãs dessas músicas não esqueçam da língua 
portuguesa. Pois o título é apenas coloquial (Cê tá...). Depois reclamam de como Tonico e 
Tinoco falavam português errado. Sem palavras, né?

A dupla da sofrência

Gente, a onda agora é Reality Show. Nem bem terminou o Power Couple, na sexta-feira (23/7), quando ficaremos sabendo quem 
será o grande vencedor, que provavelmente estarão no páreo o casal Fênix (Deborah e Bruno) e o casal Pombo (Mariana e Matheus). 
Na segunda-feira já entra no ar, o novo reality Ilha Record, sob o comando de Sabrina Sato. São 13 participantes que ficarão isolados 
numa Ilha e terão que passar por várias competições e privações. São eles: Antonela- Modelo e empresária; Any Borges - DJ e empre-
sária; Claudinho Matos - Empresário e administrador; |Dinei- ex-atleta, Laura Keller Influencer e DJ, já foi campeão do Power Couple; 
Lucas Selfie- Empresário e apresentador;  MC Negão da BL - Cantor e youtuber ; Mirella Gêmea Lacração- Artista e influencer, Nadja 
Pessoa- Atriz e influencer; Nanah- Cantora e digital influencer; Pyong Le-Empreendedor e artista, já é tarimbado em reality, partici-
pou do BBB; Thomas Costa - Ator e influencer e finalmente, Valesca Popozuda- Cantora.

Será uma Ilha sonífera?

Se  te ofendem, não revides. 
Tenta de novo perdoar. 

É, minha gente. 
O sertanejo li-
dera o ranking 
das músicas 
mais tocadas e 
top no Brasil. 
Dos 10 suces-
sos atuais, sete 
são modão ser-
tanejo. No top 
da lista está 
Gustavo Lima- 
Ficha Limpa, seguido por  Guilherme & Benuto-Sigilo (foto), 
Luan Santana - Morena, Israel & Rodolffo – Baton de Cereja, Fe-
lipe Araújo Part. Gusttavo Lima- \amando individual, Diego & 
Victor Hugo Part. Bruno & Marrone - Facas e Matheus & Kauan 
– Expectativa e Realidade. Pelo jeito essa galera marcaram o 
seu tempo na MPB. 

Os preferidos da galera
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Prejuízos causados pelo 

descarte irregular de óleo
Cronograma de coleta de lixo reciclável 
em Holambra – sempre com início às 7h

SEGUNDA-FEIRA
Período da manhã: Rota dos Imigrantes (Supermercado Eva), Pra-
ça dos Pioneiros (Restaurante Madurodam), Rua Íris (Pencom), 
Alameda Maurício de Nassau (Centro Social, Prefeitura, Policlíni-
ca, Escola São Paulo), Jangal, Zoet en Zout, NAOTT, Girassóis de 
Holanda, Rua Primavera, Rua Camélias, Rua Campo de Pouso e 
Rua Campo das Palmas.
Período da tarde: Rua Dória Vasconcelos, Câmara Municipal e en-
torno, Residencial Portal do Sol, Antigo Veiling, Aqualine e Resi-
dencial Vila das Tulipas.

TERÇA-FEIRA
Período da manhã: Jardim Holanda, Morada das Flores e Jardim 
Flamboyant.
Período da tarde: Parque dos Ipês, Condomínio Flor D’Aldeia e 
parte da Avenida das Tulipas (Lago do Holandês).

QUARTA-FEIRA
Período da manhã: Centro (Supermercado EVA, Posto Pioneiro) e 
Parque Residencial Groot.
Período da tarde: Jardim das Tulipas.

QUINTA-FEIRA
Período da manhã: Residenciais Vila de Holanda e Nova Holanda.
Período da tarde: Residencial Palm Park, Chácaras e empresas no 
caminho do antigo Aterro Municipal de Resíduos.

SEXTA-FEIRA
Período da manhã: Centro (Alcione, Supermercado EVA, Posto 
Pioneiro, LG Campos), Rota dos Imigrantes, ruas paralelas à Rota 
dos Imigrantes até a Rua da Amizade (Rua Coberta).
Período da tarde: Entorno da Nossa Prainha, Rua Solidagos, Ave-
nida das Tulipas (Centro), Residencial Filhos do Sol e Residencial 
Vila das Tulipas.

Observações:
-A cada 15 dias a coleta é realizada no bairro Chácaras Caman-
ducaia.
-Ponto de Entrega Voluntária: cesto ao lado da Banca do Mané 
(Praça dos Pioneiros).

Pode parecer inofensivo, 
mas o descarte irregular de 
óleo na rede coletora de es-
goto é um dos principais de-
safios enfrentados na área de 
saneamento. A prática, que 
muitas vezes é adotada como 
uma solução rápida para 
eliminar o resíduo, implica 
em danos ambientais, assim 
como prejudica o bom fun-
cionamento do sistema de 
esgotamento sanitário.

Infelizmente, existe uma 
cultura equivocada de que 
tudo pode ser descartado 
na rede, mas ao adotar essa 
conduta, a “solução” de um 
indivíduo, transforma-se em 
um transtorno coletivo, pois 
além de danificar o sistema 
de esgotamento, também, 
afeta ao meio ambiente. A 
água e o óleo não se mistu-
ram, mas juntos essa com-
binação forma uma placa 

sólida de gordura que vai se 
acumulando entre as paredes 
da tubulação e, consequente-
mente, obstrui toda a passa-
gem inviabilizando a vazão 
do esgoto pela rede coletora.

No cenário ambiental, 
um dado alarmante de que, 
a cada um (1) litro de óleo 
descartado irregularmente, 
cerca de 20 mil litros de água 
são contaminados, pois essa 
substância pode se infiltrar 
no solo e atingir o lençol 
freático. Além disso, por ter 
densidade inferior à água, 
ao se “misturarem” forma-se 
uma espécie de película que 
dificulta a passagem de luz 
e oxigênio ao corpo hídrico, 
com isso, os seres vivos que 
habitam o aquele ecossiste-
ma aquático acabam mor-
rendo, devido a uma oferta 
menor de alimento e ar. Se-
gundo a Associação Brasilei-

ra para Sensibilização, Cole-
ta e Reciclagem de Resíduos 
de Óleo Comestível (Ecóleo), 
estima-se que o brasileiro 
consome a média de 20 li-
tros de óleo vegetal ao ano. 
Deste montante, apenas 1% 
de todo o total produzido, é 
coletado de forma adequada, 
enquanto o restante acaba 
sendo descartado irregular-
mente e, consequentemente 
seguindo para a rede coleto-
ra de esgoto.

A forma correta de eli-
minar o material e evitar 
todos esses problemas é ar-
mazenar o líquido em um 
recipiente com tampa, como 
uma garrafa PET ou uma em-
balagem de vidro, e depois 
destiná-lo à coleta seletiva. 
Em Holambra este trabalho é 
realizado de segunda a sexta-
-feira seguindo um cronogra-
ma de bairros.

Você sabia?
Atualmente, o óleo de cozinha usado pode ser reaproveitado na 
produção de resina para tintas, sabão, detergente e biodiesel - 
um combustível alternativo. Mais informações sobre o descarte 
correto do material podem ser obtidas no departamento. O tele-
fone é o (19) 3802-8000, ramal 233.


