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Muita gente pergunta: por que Holambra recebe poucas do-
ses por vez da vacina contra o novo coronavírus? Por que o grupo 
prioritário atendido aqui, neste momento, é diferente de outras 
cidades? De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, os 
lotes do imunizante são entregues gradativamente pelo Gover-
no do Estado em razão da escassez da vacina – e essa entrega é 
feita de maneira proporcional às cidades paulistas. Cidades com 
mais habitantes recebem mais, enquanto cidades menores re-
cebem menos. Ainda segundo o Departamento, todo novo lote 
recebido por Holambra vem com indicações específicas de pú-
blico-alvo. Essa priorização é feita com base em critérios esta-
belecidos pelo Estado e pelo Plano Nacional de Imunização, o 
PNI. “À medida que novas doses chegarem, avançaremos pouco 
a pouco em atendimento a grupos prioritários de menos idade. 
Recebemos vacinas com base em dados populacionais do IBGE, 
que nem sempre batem com nossa realidade”, explicou o diretor 
da pasta, Valmir Marcelo Iglecias. A campanha, na cidade, está 
em idosos com mais de 80 anos.

Poucas vacinas em Holambra, por quê?
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A informação foi divulgada em entrevista nesta quinta-feira, 11 de 
março, pelo governador João Dória. Restrições mais severas serão 
adotadas para o período de 15 a 30 de março para conter o avanço 
da Covid-19. Isso porque houve grande aumento de casos da doença. 
Só na Capital, 1.065 pessoas aguardam internação em leitos de UTI e 
não há vagas disponíveis nos hospitais.

Governo decreta 
Fase Emergencial 
para todo o Estado 
de São Paulo

Saúde registra 58 novos casos na cidade

Entrevista
Conheça mulheres que estão na linha 
de frente e que trabalham duro em 
prol da população

População vai ter que 
esperar para conhecer 
o Parque Municipal da 
Criança

Especialista fala das 
principais mudanças 
do IR 2021 para 
pessoa física
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Entenda a vacinação contra a Covid-19 na cidade
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Editorial

Vimos neste curto perío-
do do dia da mulher, nesta 
segunda onda de ataque do 
coronavírus,  um prejuízo 
dos produtores de flores de 
Holambra de, aproximada-
mente, 8% do seu fatura-
mento anual. 

Foram perdidas cerca de  
400 mil unidades de flores 
diversas e com elas o tra-
balho e o investimento dos 
produtores. Esta atividade,  
essencial para a economia 
de Holambra gera riquezas 
e acima de tudo postos de 
trabalhos.

Paralelo a isso o País 
batia todos os recordes de 
mortes por Covid 19, che-

gando em 10 de março com 
2.349 mortes. Perdas para 
familiares, para o sistema 
produtivo e para o País. 

 Lamentável e triste 
também a  situação para 
aqueles que trabalham 
a terra e geram produ-
tos perecíveis, que podem 
não ser essenciais para o 
corpo, mas o são para a 
alma, para a qualidade de 
vida, para a paz de espíri-
to e para a quebra dos dias 
sombrios que vivemos: flor 
é símbolo de vida, mesmo 
na morte. 

As cooperativas de Ho-
lambra, entre elas a Vei-
ling, sabem como é impor-

tante o trabalho planejado, 
participativo, organizado, 
voltados à geração de em-
pregos, ao bem estar e qua-
lidade de vida e no qual 
TODOS ganham.   

Por isso a falta de pla-
nejamento nacional, parti-
cipativo com representan-
tes de todos os estados e 
segmentos produtivos e co-
munitários, para o enfren-
tamento desta pandemia, 
afeta todos nós de todas as 
formas, em todos os seg-
mentos da sociedade.  

Teria o Governo Federal 
muito a aprender com os 
sistemas de cooperativismo 
competentes de Holambra?

Vidas e flores no lixo Histórias de Dona Ilda

Dentro dos fatos, encontramos 
muitas vezes, apesar de alguma 
tragédia que os envolve, certa co-
micidade que chega a ajudar a não 
encará-los tão seriamente.

Certa vez foi anunciada num jor-
nal da cidade de Campinas, a pro-
cura de acompanhante para um 
irmão adoentado. Apesar de não 
morar conosco, foi fornecido nosso 
endereço, visto que quem deveria 
contratá-lo seria eu.

Muito bem. Domingo ensola-
rado, entardecer quente, o banco 
de nosso jardim convidando para 
uma pausa. 

Vejo então um senhor distinto, 
bem apanhado, parar em nosso por-
tão e me perguntar: 

- É aqui que estão anunciando 
acompanhante?

- Sim, senhor, por favor, queira 
entrar!

Feliz fiquei, pois, tinha certeza de 
que já estava quase resolvido o pro-
blema. Geralmente os acompanhan-
tes se cansam logo e precisam ser 
substituídos.

Então o ilustre, sentando-se no 
banco se apresenta:

- Sou só.
- Ótimo, respondo. Um dos requi-

sitos seria esse: ser independente.
- Tenho um filho fazendo doutora-

do nos Estados Unidos, outro fazen-
do Pós Graduação na Alemanha. Sou 
poliglota: falo sete idiomas.

Comecei a não entender mais 
nada. Seria possível o que eu estava 
ouvindo? A luta pela vida estaria as-
sim tão dura? Tão difícil?

- Acho que então o senhor não vai 
se dar bem nesse trabalho!

- Que trabalho ?
- O trabalho para o qual estamos 

solicitando um acompanhante é cui-
dar do meu irmão adoentado.

- Como? Não é oferecendo uma 
acompanhante para um senhor só?

Virgem Maria! Em que rolo foram 
me meter!

- Quem redigiu esse anúncio?!!! Olhe 
aqui! E puxando o recorte do jornal, es-

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

perneava e gesticulava sem parar!
Realmente ao invés de ter sido 

publicado: “procura-se acompa-
nhante para senhor doente”, “publi-
cou-se assim: acompanhante para 
senhor” e o meu endereço.

Daí, o jeito para o incidente não 
ficar ainda mais desagradável, foi 
ajudá-lo a pichar quem redigiu o 
anúncio, o jornal, ou o “diabo que 
o carregasse”.

- O senhor vê como uma palavri-
nha muda tudo? (e como!)

- Pois é! Me fazerem perder a via-
gem!

- O homem esbravejando e eu em-
basbacada!!! Afinal de contas, que si-
tuação estúpida, constrangedora! A 
vida nos apronta cada uma!

Após as devidas desculpas, deu-se 
a partida do culto e frustrado caça-
dor de acompanhante. 

E em toda essa confusão, porque 
é difícil a família que não as tenha, 
vocês não podem imaginar o que 
louvei milhões de vezes: o Corintians 
jogando em final de campeonato!

Chefe da casa aguardando o gol, 
olho pregado na televisão! Porque, 
se isso não fosse, estou certa de que 
entendendo ou não o anúncio, o as-
sunto seria resolvido de forma bem 
menos diplomática, ou não tenho 
muitas dúvidas de que o ilustre so-
litário, apesar de inocente, acabaria 
levando uma surpreendente “pia-
bada” no escutador de boleros!!! 

Salve o Corintians!

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
V i s i t e  H o l a m b r a

Como aprendemos nos 
meus tempos de escola – 
então conhecida como pri-
mária – o corpo humano é 
dividido em três partes: ca-
beça, tronco e membros. To-
dos são assim e aí terminam 
as semelhanças.

Crescemos formando 
nossas personalidades, de-
senvolvendo a inteligência, 
identificando o que é certo e 
errado (a depender de quem 
ensina), efetuando nossas 
escolhas sempre baseadas 
em anseios, interesses, pre-
tensas oportunidades, ava-
liações equivocadas.

E o que se observa du-
rante a jornada é a escolha 
por uma multiplicidade de 
opções – entre erros e acer-
tos, alguns revisados, ou-
tros não. 

O que parece ser um 
problema, mas na realida-
de uma solução, é que não 
existindo uma unanimidade 
em escolhas, o ser humano 
desenvolveu habilidades 

Desabafo
escondidas, aprendendo uns 
com os outros, entre acertos 
e desacertos, atingindo obje-
tivos nem sempre predefini-
dos, mas que, cientificamen-
te, tornaram sua existência 
mais longeva e saudável.   

O ser humano é um ser 
gregário! Dada a falta de atri-
butos naturais viu-se obriga-
do a se juntar visando a so-
brevivência. 

Bem, a partir daí, como 
cada cabeça é uma sentença, 
as diferenças começam a bro-
tar, frutos de interesses pes-
soais por ambição e poder. 

E surgem as guerras, que 
desde tempos imemoriais as-
solam milhões de inocentes, 
favorecendo uns poucos, em 
geral grupos com objetivos 
desconectados do coletivo 
gregário. 

Como dito acima, ambi-
ção e poder – político e eco-
nômico, ressalte-se – tem 
levado a humanidade a en-
frentar verdadeiras catástro-
fes onde populações inteiras 

pagam com suas vidas, civi-
lizações desaparecem, holo-
caustos são impostos a seres 
humanos como eu e você.

Parece não haver trégua, 
geração após geração, como 
em ondas sucessivas, mundo 
afora, sem que lições tenham 
sido aprendidas. 

Mas poder é poder, seja 
pelas armas, pela repressão 
ou asfixia – palavra que o di-
cionário ensina como sendo, 
figuradamente, “sujeição à ti-
rania, opressão e/ou cobran-
ça de posições morais ou 
sociais que dão origem à pri-
vação de certas liberdades”.

Ouvidos moucos para gri-
tos aflitos, olhar perdido em 
horizontes distintos, conluios 
bastardos com quem pode 
mais – visando atingir obje-
tivos pessoais – fazem parte 
de um pretenso roteiro de 
viagem sem volta. 

Até que... É o que a Histó-
ria nos ensina!   
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Prefeito participa de sessão da Câmara

Lula recupera seus direitos políticos

Da redação 

Os 9 vereadores da Câma-
ra Municipal de Holambra 
participaram nesta segun-
da-feira, 8 de março, da 5ª 
Sessão Ordinária do ano. Re-
alizada sem público, devido 
à Fase Vermelha do Plano SP 
em prevenção ao Covid-19, 
teve a participação do prefei-
to Fernando Capato, do vice 
Miguel Esperança e do chefe 
de gabinete Sergio Celegatti.

10 indicações ao executi-
vo, um Projeto de Resolução 
que faz as alterações neces-
sárias no Regimento Interno 
da Casa de Leis e a leitura de 
um Projeto de Decreto Le-
gislativo que dá a concessão 
do Título de Cidadão Ho-
lambrense ao Senhor Petrus 
Bartholomeus Weel foram as 
pautas do encontro.

A convite do  Chefe do Le-
gislativo, Mauro Sergio de 
Oliveira, o Serjão , o prefeito 
Fernando Capato  fez o uso da 
palavra durante a sessão. “Que-
ro cumprimentar a todas as 
mulheres, como nosso amigo 

CHEGOU A HORA!
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA PESSOA FÍSICA 2021.

De 10 de Março à 30 de abril – Entre 
em contato e solicite seu orçamento

R. Rota dos Imigrantes, 495, Gal. Átrium – 
P2 SL 1A01 – Centro - Holambra-SP

(19) 97115-4602 / (19) 3802-2732 www.mouracont.cnt.br

disse, faltam adjetivos pra ex-
pressar a importância das mu-
lheres em nossas vidas. Dizer 
a todos vocês que é motivo de 
bastante satisfação estar aqui 
hoje e agradecer publicamen-
te todos os vereadores e dar 
meu testemunho de que eles 
vêm fazendo um bom trabalho, 
ajudando bastante o executivo, 
nos orientando e nos dando 
forças pra enfrentar todos es-
ses momentos,” exaltou.

Fernando falou também 
sobre a dificuldade que esta-
mos passando mundialmente 
e agora mais ainda em nosso 
país. “Gostaria de estar aqui 

pra anunciarmos conquistas 
e coisas positivas, mas infeliz-
mente nos encontramos nes-
sa fase difícil, principalmente 
pra população, comerciantes 
e nossos empresários,” disse.

“Ainda sobre os vereado-
res, gostaria de agradecer 
os conselhos, as orientações 
que vocês têm passado pra 
gente, pra nossa equipe, às 
vezes nem vira indicação e 
a gente já coloca em prática, 
então queria compartilhar 
isso de que todos os vereado-
res da Câmara vêm fazendo 
um trabalho em conjunto, e 
quem ganha é a população.”

A decisão do Supremo 
Tribunal Federal que anu-
lou as condenações de Luiz 
Inácio Lula da Silva proferi-
das pelo Juiz Sérgio Moro, na 
quarta vara federal de Curi-
tiba, teve repercussão nacio-
nal e internacional. 

Comparado pelo Ministro 
Gilmar Mendes ao erro mais 
grosseiro e politicamente en-
viesado na moderna Justiça 
brasileira, os processos fo-
ram anulados pelo Ministro 
Edson Fachin e voltam ao iní-
cio das investigações. 

Com isto a política brasilei-
ra ganha mais um capítulo da 
composição de forças que de 
certa forma pressiona o atu-
al governo a ponderar suas 
ações e consertar os possíveis 
desencontros de suas políti-
cas econômicas e sociais. A 

expressão “Todo governo pre-
cisa ter uma oposição forte e 
responsável”, é unânime entre 
os cientistas políticos. 

Este momento que agrada 
a muitos e desagrada a ou-
tros tantos, somente reforça 
o funcionamento das institui-

ções brasileiras  pelo respei-
to à Constituição, aos direitos 
fundamentais do cidadão 
e ao combate à corrupção, 
dentro da lei e não por “mé-
todos espúrios e antidemo-
cráticos”, como expressa o 
ministro Gilmar Mendes. 

O vice-presidente da 
Casa de Leis, Janderson 
Adriano Ribeiro, O Chiba, 
solicitou a criação do “Con-
selho da Mulher” no muni-
cípio. Já Eduardo da Silva, 
o Pernambuco pediu que o 
executivo realize na cidade 
a ‘”Copa de Truco”.

A implantação de lom-
badas, na extensão da Rua 
Klen Gunnewiek, no bairro 
Residencial Parque dos Imi-
grantes foram os pedidos do 
vereador Jesus da Farmácia. 
Sitta solicitou a colocação 
de lombadas na Rua Calísia 
e na Agerato, no Bairro Par-
que Residencial Groot.

O vereador Oriovaldo 
Venturini pediu ao execu-
tivo a criação de um pro-
grama de “Educação para o 
Trânsito” na rede escolar do 
município. Outras cinco in-
dicações foram feitas pelo 
1º secretário Fabiano Soa-
res, uma delas pede o envio 

à Câmara Municipal de um 
Projeto de Lei sobre a proi-
bição da comercialização e 
uso em ambientes público 
do Narguilé. Outra, que seja 
editada uma portaria no 
sentido de dispor sobre a 
fiscalização quanto a utiliza-
ção e circulação de bicicle-
tas elétricas e motorizadas 
em Holambra.

O vereador solicitou tam-
bém o estudo da implanta-
ção de Práticas Integrativas 
e Complementares (PICs) 
na saúde, uma campanha 
de cadastro e castração de 
cães e gatos e a contratação 
dos serviços de psicologia 
e serviço social na rede de 
educação.

A próxima sessão acon-
tece no dia 15 de março, 
a partir das 19h e pode 
ser acompanhada através 
do site oficial da Câmara 
http://tvcamaraaovivo.net/
cmholambra

Indicações em 08/03
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Holambra confirma 58 novos casos de 

COVID-19; Estado anuncia Fase Emergencial
Saúde suspende agendamento de 
consultas e exames ambulatoriais 
na Policlínica e unidades básicas

Dados divulgados nesta 
quinta-feira, dia 11 de março, 
pelo Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra re-
velam o registro de 58 novos 
casos de Covid-19 na cidade 
na última semana.

O município registra, 
desde o início da pandemia, 
963 confirmações da doen-
ça, sendo 837 consideradas 
curadas. Outras 130 pesso-
as aguardam, em isolamen-
to domiciliar, o resultado de 
exames. O bairro Imigrantes 

contabiliza 205 casos, segui-
do do Centro, com 99, e do 
Fundão, com 96.

988 doses da vacina con-
tra o novo coronavírus foram 
aplicadas até o momento em 
idosos que vivem em institui-
ções de longa permanência, 
pessoas acima de 80 anos 
e trabalhadores da área da 
saúde. O município aguarda 
agora a chegada de novos lo-
tes para a retomada do pro-
cesso de imunização.

“Como sabemos, a situa-

ção é grave em todo o país. 
O número de contaminados 
tem aumentado e neste mo-
mento é fundamental que a 
população faça sua parte”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Reforce a higieniza-
ção das mãos, saia de casa so-
mente quando for necessário 
e use a máscara de proteção. 
Respeite as restrições. Não 
há outro caminho. O cuida-
do com a saúde não pode ser 
deixado de lado”.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holambra 
irá suspender, a partir desta 
sexta-feira, dia 12 de março, 
o agendamento de consultas 
médicas eletivas e exames am-
bulatoriais na Policlínica e nas 
unidades básicas da cidade. A 
medida foi tomada em função 
da Fase Emergencial do Pla-
no São Paulo, anunciada hoje 
pelo governador João Dória 
(PSDB), do aumento significa-
tivo de atendimentos de casos 
suspeitos e confirmados de 
Covid-19 na rede e da taxa de 
ocupação dos leitos hospitala-
res em todo o Estado. 

Os serviços de urgência e 
emergência continuam com 

atendimento inalterado. As-
sistência pré-natal, pueri-
cultura, retirada de medica-
mentos e vacinação de rotina 
estão mantidos.

“Essa é uma medida ne-
cessária para evitar aglome-
ração de pessoas e otimizar 
recursos para o atendimen-
to aos pacientes suspeitos e 
confirmados para o novo co-
ronavírus”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias.

Ainda segundo ele, pacien-
tes que já possuem atendi-
mento agendado no mês de 
março serão atendidos nor-
malmente, sem a necessidade 
de contato com a unidade.

Fase Emergencial
O governador do Estado anunciou hoje a implantação da Fase Emergencial do Plano SP, com 
aumento das restrições em 14 atividades. A nova medida tem início na próxima segunda-fei-
ra, 15 de março, e deve durar até o dia 30 (confira abaixo as principais alterações). A recomen-
dação de toque de recolher diário das 20h às 5h foi mantida. 

Restrição completa:
- Serviços de retirada de todos os setores, com drive thru permitido.
- Celebrações religiosas coletivas
- Atividades esportivas coletivas
- Acesso a parques
- Qualquer tipo de aglomeração

Restrição parcial:
- Tele-trabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais em órgãos públi-
cos, escritórios e qualquer atividade desde que o setor não seja essencial.
- Restaurantes e outros estabelecimentos comerciais com drive thru (entre 5h e 20h) e deli-
very 24h.
- Escolas: recomendação para que todas as atividades sejam reduzidas ao mínimo necessário.

Podem funcionar:
- Supermercados e farmácias, com recomendação para que sejam evitados, em respeito ao 
toque de recolher, das 20h às 5h 
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Elas estão na linha de frente

Elas são mães, esposas, 
noivas, namoradas e filhas. 
São mulheres. São heroínas. 
Estão na linha de frente, lu-
tando contra o COVID-19, 
assegurando a integridade 
da população e auxiliando 
na complementação da ren-
da familiar. 

Ao mesmo tempo, desem-
penham seus papéis sociais, 
que, ao longo da pandemia, 
tiveram que auxiliar no 
home office de membros da 
família ou no ensino remoto 
dos filhos. Nesta semana, foi 
comemorado o Dia Interna-
cional da Mulher (segunda-
-feira, 8).

O tema da data comemo-
rativa deste ano escolhido 
pela ONU foi “Mulheres na 
liderança: Alcançando um 
futuro igual em um mundo 
de COVID-19”. A temática 
celebra os esforços delas 
em todo o mundo na cons-
trução de um futuro mais 
igualitário e na recuperação 
da pandemia.

Por isso, o JC Holambra 
buscou conversar com al-
gumas dessas heroínas, que 
representam um exército 
de anônimas, que ocupam 
as primeiras fileiras desta 
guerra contra um inimigo in-
visível e mortal.  Por trás de 
máscaras, óculos, protetor 
facial, tocas, luvas e fardas, 

JC Holambra buscou conversar com algumas dessas heroínas, que representam 
um exército de anônimas, que ocupam as primeiras fileiras da guerra contra o Covid-19

anos, do mesmo hospital, 
contou que tenta lidar com 
a pandemia da maneira mais 
natural possível. “No iní-
cio foi muito difícil, tivemos 
muito medo, não sabíamos 
ao certo com o que estáva-
mos lidando. Hoje acredito 
que mais acostumada com 
a doença consigo conviver 
melhor com os meus medos. 
Seguimos fortes na linha de 
frente pensando nas pesso-
as que precisam dos nossos 
cuidados.”

Segundo a técnica, é mui-
to triste ver alguém pedir 
para que não a deixe morrer. 
“Temos que ser fortes o tem-
po inteiro, mas Deus tem nos 
dado força para continuar. 
Começamos nossos dias de 
trabalho com orações e pe-
dimos a Deus que nos pro-
teja, e nos mantemos fortes.”

Tina Fantucci, 33 anos, 
técnica em enfermagem, 
atua no PSF do Bairro Imi-
grantes, em Holambra. “Em 
nossa nova realidade impos-
ta pelo coronavírus, temos 
enfrentado desafios diários, 
como o medo e a angústia. 
Por trabalharmos na linha 
de frente passamos a convi-
ver com EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) e, 
mesmo assim, nem sempre 

as guerreiras vão à peleja, na 
busca de salvar vidas, garan-
tir a segurança e dar um me-
lhor conforto à família.

Algumas, ao longo deste 
ano, por estarem no fronte 
contra o vírus, não puderam 
mais visitar os pais. Tiveram 
suas jornadas duplicadas ou 
triplicadas. Adotaram ritu-
ais inimagináveis, como tro-
car de roupa antes de entra-
rem em casa. 

Esse exército de heroínas 
teve baixas. Algumas foram 
atingidas pelo inimigo. A 
maioria não sucumbiu. Vol-
tou ao campo para a batalha.

Dos quase 150 profissio-
nais da Saúde em Holambra, 
que estão na linha de frente 
contra o Covid-19, cerca de 
100 são mulheres. 

Mudança na rotina
Não há dúvidas de que 

nesse um ano elas tiveram 
que lidar com a mudança na 
rotina. A médica Fernanda 
Pelincer Brigido, 26 anos, 
que trabalha no PSF Santa 
Margarida, em Holambra, 
comentou que essa pande-
mia tem sido um grande 
aprendizado para todos os 
profissionais da saúde. “Ti-
vemos que lidar com pacien-
tes doentes, amedrontados, 
fragilizados e propriamente 
com essa doença tão letal e 
altamente contagiosa. Essa 
situação colocou à prova o 
amor e a dedicação à nossa 
profissão.” 

Segundo ela, o COVID-19 
modificou por completo a 
rotina, em meio, as para-
mentações, medicações e 
atendimentos. “Ainda, pri-
vou-nos do contato com fa-
miliares, com amigos e de 
poder realizar atividades do 
nosso cotidiano, importan-

tes para nosso bem estar.”
A médica Thamnata Re-

che Da Silva, 33 anos, que 
exerce suas atividades nos 
hospitais de Cosmópolis e 
Artur Nogueira, acrescentou 
que os profissionais da área 
tiveram que orientar  cada 
vez mais sobre os cuidados 
para evitar o contágio. “Nes-
se momento temos que agir 
em conjunto com a calma e a 
cautela necessárias.”

A enfermeira intensivista 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Cosmópolis, Estefanie 
de Oliveira Silva, 33 anos, 
salientou que as mudanças 
foram necessárias e todos 
tiveram se adaptar a “esse 
sério e triste cenário”. “O 
medo de contaminar nossos 
familiares é constante, mas 
devemos sempre buscar em 
nossas orações a proteção 
de Deus em primeiro lu-
gar. Tenho cuidado melhor 
da minha saúde realizando 
uma alimentação saudável, 
ingerindo no mínimo dois 
litros de água, realizando 
atividades físicas em casa e 
buscando uma boa noite de 
sono, que são cuidados im-
prescindíveis  diariamente 
nessa nova rotina imposta 
pelo COVID 19.”

A técnica de enfermagem 
e de ortopedia Fernanda 
Torres Mauro Martins, 39 

Fernanda Pelincer Brigido Thamnata Reche Da Silva Tina Fantucci

Estefanie de Oliveira Silva Fernanda Torres Mauro Martins

podemos abraçar os nossos 
familiares. Quando chega-
mos em casa precisamos ir 
correndo e direto para o ba-
nho e deixar a roupa e a an-
gústia do lado de fora.”

 A Agente Comunitária de 
Saúde, Vanusa R. S. Costa, 40 
anos, que também trabalha 
no Imigrantes, disse tenta 
se adaptar a cada dia à nova 
realidade, porque o vírus 
obrigou a todos a saírem de 
sua zona de conforto. “Estou 
aprendendo a lidar com o 
desconhecido. A cada novo 
paciente que chega é um 
comportamento diferente e 
tenho que tentar atendê-lo 
da melhor forma possível.”

Ana Cláudia Batista da 
Silva, 31 anos, Agente Co-
munitária de Saúde, PSF 
Santa Margarida, observou 
que houve mudanças em 
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tanciamento foi um desafio. 
É horrível você ir à igreja e 
não poder apertar as mãos 
das pessoas.”

Para ela, a maior adapta-
ção foi com as crianças em 
casa, sem poderem ir à esco-
la. “Tivemos que reorganizar 
tudo em nossa vida. Estudar 
on-line para mim foi o fim”.

E o futuro?
Todas as participantes 

concordam que a vacina vai 
amenizar, trazer sossego e 
um pouco de normalidade.  
A Polícia Municipal Karla sa-
lientou que o momento é de 
“união, respeito às regras e 
evitar aglomerações.”

Vanusa, agente comu-
nitária, afirmou que vírus 
não é brincadeira e a atual 
situação requer cuidados 
redobrados. “Acreditem”, re-
formou. Ana Cláudia reite-
rou que cada um deve fazer 
a sua parte, “mantendo-se 
em casa e cuidando dos seus 
familiares, além de aprovei-
tar esse tempo para rever e 
reforçar os verdadeiros va-
lores da vida.”

Tina reforçou a necessi-
dade das pessoas deixarem 
de ir às festas, manterem o 
distanciamento social e uti-
lizarem máscaras de prote-

que possamos respirar no-
vamente”, desabafou a médi-
ca Fernanda. 

A médica Thamnata fri-
sou: “Fiquem em casa! Não 
esperem que seu pai, sua 
mãe, seu filho ou seu na-

morado sejam acometidos 
agressivamente pela Co-
vid-19. A doença não esco-
lhe, ela simplesmente chega, 
e quando a gente vê, ela já 
fez estragos que podem in-
clusive deixar sequelas.”

A LS  TRACTOR É  UMA DIVISÃO DA

TECNOLOGIA
PARA HORTAS
E POMARES MAIS 
PRODUTIVOS.

Venha conhecer esta tecnologia
de perto em uma de nossas lojas.

U M A PA RC ER I A CO M :

lstractor.com.br /jamaquinasagricolas /jamaquinasagricolas

ção e álcool em gel. “Tudo 
vai passar. Devemos man-
ter a fé em Deus que dias 
melhores virão.” Fernanda 
lembrou que muitas pes-
soas precisam sair de casa 
para trabalhar, por isso, “se 
protejam o máximo que pu-
derem.” “Lavem sempre as 
mãos, porque isso é muito 
importante”.

Estefanie salientou, que, 
além dos cuidados essen-
ciais, cada um deve investir 
na conscientização, para 
tenha mais amor e empatia 
ao próximo. A enfermeira 
lembrou-se da importân-
cia da espiritualidade e do 
contato, mesmo que de for-
ma remota, com as pessoas 
que fazem parte “da nossa 
vida.”

“Torço agora para que 
as pessoas se cuidem, res-
peitem mais as orientações 
para evitar o contágio e que 
tudo isso passe logo para 

Ana Cláudia Batista da Silva

Karla Rigobelli

Edinéia Oliveira Santos

Vanusa R. S. Costa

suas atribuições. “Foram in-
corporados novos desafios 
e aprendizados, mas nunca 
deixando de cuidar de cada 
paciente com muito amor e 
empatia em meio destas si-
tuações tão difíceis.” 

A Polícia Municipal Karla 
Rigobelli, 34 anos, falou que 
os protocolos de segurança, 
para evitar o contágio da 
doença, foram incorpora-
dos nos trabalhos e em casa. 
“Tenho familiares do grupo 
de risco e, por isso, meus 
cuidados passaram a serem 
redobrados.”

Edinéia Oliveira Santos, 
38 anos, que trabalha no co-
mércio e vendas de plantas, 
compartilhou que conse-
guiu manter o equilíbrio e 
não entrar em desespero. “O 
mais difícil foi ficar longe de 
pessoas que você ama. O dis-
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Tatiane Dias

O Grupo UniEduK prorrogou 
até dia 17 de março, as inscri-
ções para o projeto “Empreen-
da na Prática” organizado pela 
Escola de Negócios. Para isso, 
alunos, alumnis e sociedade em 
geral que desejam empreender 
devem acessar o link Formulá-
rio de Inscrição. A inscrição e 
participação são gratuitas. 

“Solidário com o atual cená-
rio econômico-social, o Grupo 
UniEduK apoia iniciativas 

empreendedoras da comu-
nidade acadêmica e da socie-
dade, por meio de programa 
gratuito de mentoria com espe-
cialistas em gestão”, destaca o 
professor Luís Pontes, um dos 
organizadores do projeto.  

Com o intuito de apoiar os 
interessados em compreender 
conceitos básicos que envol-
vem um novo negócio, o “Em-
preenda na Prática” oferece 
até 50 vagas gratuitamente. O 
critério de seleção é por ordem 
de chegada da inscrição. 

De acordo com o docente, 
o Brasil sempre foi reconheci-
do como um país empreende-
dor, onde as micro e pequenas 
empresas representam parcela 
significativa da economia na-
cional e da geração de empre-
gos. “É uma característica que 
se acentuou com pandemia 
do COVID-19, com abertura 
de mais de um milhão de no-
vas MEI [Microempreendedor 
Individual] em 2020, segundo 
o portal do Empreendedor do 
governo federal”, acrescenta o 
docente. 

“O Grupo UniEduK tem 
como uma das diretrizes insti-
tucionais, o estímulo ao empre-
endedorismo, sendo pioneira 
em criar uma Escola de Negó-
cios para graduação, com papel 
fundamental em apoiar ações 
empreendedoras e aproximar 
os alunos do mercado. Nesse 
contexto, além de oficinas e fei-
ras de empreendedorismo, o 

Grupo oferece a partir deste mês 
de março um programa voltado 
à comunidade acadêmica e so-
ciedade que esteja interessada 
em transformar a ideia de um 
pequeno negócio, em prática”, 
salienta o professor. 

Dessa forma, os encontros 
serão realizados semanalmente, 
exclusivamente em formato vir-
tual e abordará os seguintes tó-
picos: Introdução ao Empreen-
dedorismo; Modelagem Inicial 
do Negócio (Canvas); Mentoria 
e; Modelagem Final do Negócio 
(Canvas). “O ‘Empreenda na 
Prática’ oferecerá mentorias nas 
principais áreas de gestão, para 
que o futuro empreendedor 
tome conhecimento dos prin-
cipais pontos de atenção para 
criação de seu negócio, inde-
pendentemente de sua área de 
atuação”, completa o docente. 

Além de poder usufruir do 
conhecimento em seus empre-
endimentos, os participantes 
terão direito a certificado e, se 
ainda for estudante do Grupo 
UniEduK receberá 30 horas 
de atividades complementares 
desde que tenha frequência 
mínima de 75% e realize a en-
trega dos trabalhos propostos 
durante o projeto. 

O projeto “Empreenda na 
Prática” está previsto para ini-
ciar no dia 20 de março e encer-
rar em 19 de junho de 2021.

Para saber mais, acesse o 
Edital.

 
Vestibular Online

O Grupo UniEduK, formado 
pela UniFAJ, UniMAX e FAA-
GROH, oferece mais de 25 op-
ções de cursos diferentes nas 
áreas de Saúde, Humanas, Exa-
tas, Tecnologia e Agronegócio. 
São cursos de graduação pre-
sencial e a distância, pós-gradu-
ação e cursos técnicos ofertados 
nas cidades de Indaiatuba/SP, 
Jaguariúna/SP e Holambra/SP.

Não perca tempo e inscre-
va-se agora para fazer seu Ves-
tibular Online!

Podem participar, gratuitamente, do projeto 
“Empreenda na Prática”, alunos, alumnis e sociedade em 

geral que atuam ou desejam atuar como empreendedores 

Projeto “Empreenda na Prática” do Grupo 
UniEduK prorroga inscrições até dia 17/03

Grupo UniEduK 
sobre Educação Declaração de Imposto de Renda 

de Pessoa Física 2021 – Principais 
mudanças em relação ao ano de 2020

Desde o último dia 1º 
está aberto o prazo para a 
entrega da Declaração de 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física 2021. O programa ge-
rador da declaração já está 
disponível para download 
na página oficial da Receita 
Federal pela internet, mas 
a declaração também pode 
ser preenchida online pelo 
portal e-CAC, bem como pelo 
App Meu Imposto de Renda.

Dentre as principais mu-
danças para a Declaração 
de Imposto de Renda 2021, 
destacam-se: 

Auxílio Emergencial
O auxílio emergencial 

pago pelo governo em fun-
ção da pandemia Covid-19 
é considerado rendimento 
tributável. Quem recebeu o 
auxílio e se enquadra em um 
dos requisitos para entrega 
da Declaração de Imposto 
de Renda, deve reportá-lo na 
ficha de rendimentos tribu-
táveis recebidos de pessoa 
jurídica, de modo que o valor 
será somado aos demais ren-
dimentos auferidos em 2020 
e ajustado na Declaração.

Além disso, o contribuin-
te que tenha recebido outros 
rendimentos tributáveis em 
valor superior a R$ 22.847,76 
ao longo do ano de 2020, 
deverá devolver os valores 
recebidos à título de auxílio 
emergencial, por ele e seus 
dependentes, por previsão 
expressa da Lei nº 13.982, 
de 2020. Nesta hipótese, o 
próprio programa da Receita 
Federal irá emitir a guia para 
devolução do valor logo após 
a entrega da declaração.

E-mail e celular
Para evitar fraudes, a Re-

ceita Federal não se comuni-
ca com os contribuintes por 
e-mail ou por telefone, no 
entanto, essas ferramentas 

poderão ser utilizadas para 
informar a existência de 
mensagens importantes na 
Caixa Postal do portal e-CAC.

Criptoativos
Um ponto que gerava 

muita dúvida entre os con-
tribuintes foi solucionado 
com a criação de três códigos 
específicos para a declara-
ção de criptoativos na ficha 
de bens e direitos. Os crip-
toativos ou moedas virtuais, 
como Bitcoin, Ehter, Litecoin 
e outras, são equiparados a 
ativos financeiros, sujeitos 
ao imposto de renda sobre 
ganho de capital, devendo 
ser reportados pelo custo 
de aquisição e não valor de 
mercado.

Prazo para entrega
O prazo para entrega se 

encerra no dia 30 de abril de 
2021, sem previsão de pror-
rogações até o momento. O 
atraso na entrega da Declara-
ção está sujeito à multa, que 
pode variar de R$ 165,74 até 
20% do valor total de impos-
to devido no ano.

Fiscalização
Anualmente a Receita Fe-

deral divulga um plano anual 
com pontos focais para a fis-
calização. Embora não tenha 
sido divulgado o plano para 
2021, além do foco na omis-
são de rendimentos, é espe-
rado maior acompanhamen-
to pelo Fisco em relação a 
movimentações financeiras 
incompatíveis com os ren-
dimentos reportados pelo 
contribuinte, bem como à 
ausência de tributação pelo 
ganho de capital em relação 
à operações realizadas na 
bolsa de valores e venda de 
bens imóveis. Além disso, 
em virtude de acordos inter-
nacionais, a Receita Federal 
prevê um massivo cruza-

mento de dados para identi-
ficar contribuintes que pos-
suam patrimônio localizado 
no exterior e não declarados 
no Brasil.

Declaração de Capitais 
Brasileiros no Exterior – 

Mudanças
Para os residentes que 

possuem bens no exterior, 
além da obrigatoriedade de 
reporta-los na Declaração de 
Imposto de Renda, também 
está aberto o prazo para a 
entrega da Declaração de Ca-
pitais Brasileiros no Exterior 
(CBE) do Banco Central do 
Brasil, que teve uma mudan-
ça bastante significativa para 
este ano.

A declaração, que era 
obrigatória em seu mode-
lo anual para residentes no 
Brasil que possuíam bens 
no exterior acima de US$ 
100.000,00, a partir de 2021, 
passou a ser obrigatória so-
mente para quem tiver bens 
ou direitos no exterior cuja 
soma total seja equivalen-
te ou superior à um milhão 
de dólares, considerando os 
saldos dos bens em 31 de de-
zembro de 2020.

O prazo para entrega da 
CBE se encerra no próximo 
dia 05 de abril e, embora não 
gere saldo de imposto a pa-
gar, a ausência de entrega ou 
omissão de bens pode oca-
sionar penalidades que po-
dem chegar a R$ 250.000,00.

Laura Cristina Ferreira 
Cahen é especialista 
em Direito Tributário 
pela Fundação 
Getúlio Vargas e 
atua como consultora 
tributária senior da área 
de Global Employer Services da 
Deloitte, especializada no suporte 
de empresas e executivos no 
cumprimento de obrigações fiscais, 
além de outros fatores relacionados à 
atuação profissional de estrangeiros 
no Brasil.
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Rede de água é ampliada 

na região do bairro Fundão

Além de garantir a regu-
laridade e a distribuição de 
água com qualidade à po-
pulação, a concessionária  
Águas de Holambra tam-
bém tem como prioridade 
assegurar o atendimento 
da demanda e o crescimen-
to vegetativo do município 
para os próximos anos. Para 
isso, tem investido, cada vez 
mais, em projetos, tecno-
logias e melhorias. A mais 
recente intervenção consis-
te na ampliação do sistema 
que abastece toda a região 
do bairro Fundão.

Viabilizada pela equipe 
técnica de Engenharia, a in-
tervenção visa acompanhar 
a expansão da zona urbana, 
mais precisamente o trecho 
da rodovia HBR-23, locali-
zada no bairro Fundão, uma 

Água:
recurso que 
sustenta a 

vida

E por fazermos parte desse alicerce, investimos em rigorosos 

processos que garantem água potável e de qualidade!

www.aguasdeholambra.com.br

facebook.com/aguasdeholambra

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, decretou 
nesta segunda-feira, dia 8 
de março, a prorrogação do 
vencimento da cota única do 
IPTU, da Coleta de Lixo Ru-
ral, do ISS Fixo, do Alvará e 
da taxa de Vigilância Sanitá-
ria por até 30 dias. Sendo as-
sim, os tributos municipais 
poderão ser pagos à vista até 
abril - e não mais em março. 
A medida foi tomada em fun-
ção do impacto econômico 
das medidas restritivas do 
Plano São Paulo.

“A suspensão das ativida-
des, em função da pandemia 
do novo coronavírus, certa-
mente será prejudicial para 
a economia local e implicará 
em ainda mais dificuldades 
ao empreendedor e aos co-

merciantes”, explicou o pre-
feito. “Entendemos que, nes-
te momento, um conjunto de 
esforços é fundamental para 
enfrentarmos unidos essa 
situação que atinge todo o 
país”.

Quem optar pelo paga-
mento à vista após a data 
original deve retirar um 
novo boleto por meio do 
portal do governo, em www.
holambra.sp.gov.br, ou no 
setor de Lançadoria, que fica 
no Paço Municipal. O telefo-
ne para mais informações é 
o (19) 3802-8000, ramais 
242 e 244.

O parcelamento dos im-
postos não sofreu alteração, 
com primeiro vencimento 
previsto ainda para amanhã, 
dia 10 de março.

Prefeitura prorroga 
vencimento de cota única 

de tributos municipais

das áreas contempladas pela 
revisão no Plano Diretor do 
Município. No total, cerca de 

Investimento vai beneficiar cerca de 140 pessoas
140 pessoas serão bene-
ficiadas diretamente pela 
execução do serviço.

A obra, executada em 10 
dias, consiste na implanta-
ção de 680 metros de rede 
de distribuição de água, com 
60 milímetros e diâmetro 
nominal de 50 milímetros.

“Ao planejarmos novos 
projetos, temos como pre-
missa garantir que os be-
nefícios promovidos pelos 
investimentos realizados 
se perpetuem a curto e lon-
go prazo e, desta maneira, 
assegurar que as próximas 
gerações contem com um 
sistema eficiente e um am-
biente mais saudável e sa-
neado”, afirma Rodrigo Lei-
tão, gerente de Engenharia 
e Operações da Águas de 
Holambra.

Não deixe os 

pedidos de 

Páscoa para 

a última hora!

     (19) 98181-6731 - Denise

Revendedora 

Eu levo até sua casa!
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Localizada no Centro (mista). Possui 3
dorm. (1 suíte), banh; sala e coz. planej.
Edícula c/ 3 quartos, sala, banh; coz. e
2 vagas. 625 m2 total / 310 m2 const. 

Casa - Holambra
Localizada no Pq. dos Ipês. Possui 3
quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem p/ 2 carros.
200 m2 total / 130 m2 constr.

  

 

���������������

Garanta já seu lote!

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

Localizado em Holambra. Residencial
com piscina, churrasqueira, salão de
festas, quiosque, quadra de areia, campo
de futebol, playg. e quadra poliesportiva.
Terreno c/ 598,66 m2.

Localizada no Imigrantes. Possui 3 dormit;
banheiro social, sala, cozinha, área de 
serviço, churrasqueira e 2 vagas de
garagem. Com edícula no fundo.
255 m2 total / 100 m2 constr. 

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

R$ 3.300.000,00 - Venda VendaVenda R$ 350.000,00 -

VendaVenda R$ 1.400.000,00  -
LocaçãoR$ 2.750,00 / Mês  -

Localizada em Jaguariúna. Possui 5
dorm. (4 suítes), 7 banheiros, sala de
estar/jantar, churrasq; 4 vagas, piscina,
móveis planj. e aquecimento solar. 
5.283 m2 total / 700 m2 constr.   

�����������������

R$ 330.000,00 -

R$ 350.000,00  -

● DIVERSOS ●

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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Parque Cidade das Crianças segue 
sem data prevista de abertura

O Parque Cidade das Crianças, construí-
do às margens da Rodovia SP-107, em fren-
te ao Moinho Povos Unidos, e inaugurado 
em 19 de dezembro do ano passado, segue 
sem data prevista de abertura à população. 
Procurada, a Prefeitura garantiu que a documen-
tação necessária que faltava para liberação ao 
público foi expedida no último dia 18 de feverei-
ro, mas ressaltou que, em função da pandemia, 
será  avaliado quando e como se dará o proces-
so de abertura do espaço, aguardando, entre 
outras coisas, a redução das restrições im-
postas recentemente pelo Governo do Estado. 
A obra, que teve início em 2016,  foi feita em 
quatro etapas com recursos da Secretaria Es-
tadual de Turismo por meio do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, 
o DADE. O parque conta com academia ao ar 
livre, pista de skate, parquinho, pista para ca-
minhada de 1,5km, lago, restaurante, duchas, 
e animais cenográficos. O local tem ainda esta-
cionamento disponível com cerca de 55 vagas 
para os visitantes.

● EMPREGOS ●

CLASSIFICADOS

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

● DIVERSOS ●

Faxineira (Mulheres acima de 25 anos)

• Veiculo próprio.
• Salários e benefícios, serão divulgados na entrevista.

E-mail para envio dos currículos: financeiro@ts-brasil.com

Empresa em holambra contrata:

Auxiliar em consertos gerais, e executa serviços de manutenção 
corretiva e preventiva em equipamentos e instalações agrícolas.

E-mail para o envio dos currículos: vagas.floress@gmail.com

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
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Nº 1225
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO HENRIQUE  DA  SILVA, nacionali-
dade brasileira, estado  civil  solteiro,  profissão  aux-
iliar de montagem, nascido em Cosmópolis  SP,  no  
dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e quat-
ro (03/08/1984), residente e domiciliado na Rua Luis 
Malagon, 150, Chico Mendes, Cosmópolis, SP, CEP: 
13152274,filho de GUMERCINDO BERNARDO DA 
SILVA e de DIOLINDA APARECIDA DA SILVA.
GIONILZA TEIXEIRA DE CARVALHO, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profissão agente 
escolar, nascida em Cosmópolis-SP, (registrada em Ar-
tur Nogueira-SP), no dia dez de março de mil novecen-
tos e noventa e sete (10/03/1997),residente e domicil-
iada na Rua Stapelbroek, 339, Parque Residencial dos 
Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de 
MANOEL TEIXEIRA DE CARVALHO e de ILZA DE 
CARVALHO TEIXEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publica-
do na imprensa local.
Holambra - SP, 11 de março 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

 

            
 Rodovia SP 107, Km 27 - Zona Rural - Santo Antonio de Posse – SP – 13833-585 

 

 
COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA 

CNPJ 03.630.560/0001-18 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL   
ORDINÁRIA DIGITAL 

FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS DA COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA, CONVOCADOS PARA 
A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, QUE SERÃ REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021 DE 
FORMA DIGITAL, CONFORME AS DISPOSIÇÕES GERAIS ESTATUTARIAS E ARTIGO 38, § 1º DA LEI 
5764/71 SENDO TRANSMITIDA DA SEDE DA COOPERATIVA SITUADA À RODOVIA SP 107 KM 27, 
ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 13833-
585, ÀS 15h HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA DE DOIS TERÇOS DOS 
ASSOCIADOS, OU ÀS 16h HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE METADE E 
MAIS UM DOS ASSOCIADOS, OU AINDA, ÀS 17h HORAS, EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO, COM A 
PRESENÇA DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) ASSOCIADOS. CONFORME NORMAS ESTATUTÁRIAS. 
CUMPRINDO COM O ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2º DO ESTATUTO SOCIAL DA CVH, O SÓCIO QUE 
ENTRAR NA PLATAFORMA APÓS O ENCERRAMENTO DA LISTA DE PRESENÇAS, NÃO PODERÁ 
TOMAR PARTE NAS VOTAÇÕES.   

 
ORDEM DO DIA: 
 

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSUBSTANCIADA PELO 
RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO: 

A. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO; 
B. BALANÇO PATRIMONIAL; 
C. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; 
D. DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS; 
E. PARECER DO CONSELHO FISCAL; 
F. PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES; 

2. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS OU A FORMA DE COBERTURA DAS PERDAS; 
3. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 

FISCAL; 
4. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL; 
5. OUTROS INFORMATIVOS. 

OBSERVAÇÕES: 

 PARA EFEITO DE CÁLCULO DE QUORUM DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA, O NÚMERO 
DE ASSOCIADOS, NESTA DATA, É DE 406 (QUATROCENTOS E SEIS). 

 OS COOPERADOS PODERÃO PARTICIPAR E VOTAR DIGITALMENTE PELO LINK 
http://veiling.com.br/assembleias  QUE SERÁ ENVIADO POR E-MAIL E POR WHATSAPP 
CADASTRADOS NA COOPERATIVA.   

 OS COOPERADOS PODERÃO ACESSAR OS OBJETOS DE DELIBERAÇÃO PELO LINK 
http://veiling.com.br/assembleias a partir dia 22/03/2021. 

 

SANTO ANTONIO DE POSSE, 12 DE MARÇO DE 2021. 

 

R. Verônica, 175, Centro - Holambra - SP | Tel.: (19) 3802-7680
escolasp@escolasp.com.br | www.escolasp.com.br

Holambra, 12 de março de 2021.

Marly Marcella Klein Gunnewiek Xavier
Presidente da Diretoria Executiva

Abertura
Prestação de contas da Diretoria, compreendendo:
Relatório das atividades da gestão da Diretoria;
Balanço patrimonial do exercício finalizado;
Demonstrativo das mutações do Patrimônio;
Demonstrativo dos resultados do exercício de 2020;
DemonDemonstrativo de origem e aplicação dos recursos;
Balanço do quadro associativo;
Apresentação das notas explicativas;
Plano de atividades e orçamento administrativo e 
financeiro e orçamento no âmbito pedagógico, para o 
exercício que se inicia;
Plano orçamentário paPlano orçamentário para constituição, movimentação e 
manutenção de reserva técnica, para o exercício que se 
inicia;
Proposta e fixação de taxas de mensalidades e 
contribuições para o exercício de 2021, das atividades 
educacionais prestadas ou postas à disposição pela 
Associação;
Planos Planos referentes às mutações do patrimônio social da 
Associação para o exercício de 2021.
Parecer do Conselho Fiscal.
Eleição e posse de membro titular da Diretoria 
Executiva.
Encerramento 
PPara efeito de quórum, o número de pais com direito a 
voto é 268.
Obs.: Referente ao item 4,  os interessados devem se 
candidatar para o cargo até 5 (cinco) dias antes da data 
da realização da Assembleia Geral e estar de acordo 
com as exigências de nosso estatuto na data da 
publicação deste edital. 

1 -
2 -

3 -
4 -

5 -

Conforme determinação estatutária, convocamos para a 
Assembleia Geral Ordinária Virtual.

DIA: 23/03/2021
LOCAL: Plataforma Google Meet (link será enviado 
              por e-mail aos associados)
HORÁRIO: às 19:00 h – primeira convocação com 
                   50% mais 01 dos associados;
                                      às 19:30 h – segunda convocação com 
                   o número de associados presentes.

Convocamos os senhores associados para a Assembleia 
Geral Ordinária Virtual, que tem por objetivo a deliberação 
da pauta abaixo:

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO SÃO PAULO
Associação de Educação e Cultura São Paulo 
CNPJ: 00.461.726/0001-21

Holambra, 08 de fevereiro de 2021

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)

     Na qualidade de Presidente da Associação dos Pro-
prietários do Residencial Palm Park, sirvo-me da presen-
te para convocar Vs. Sas. para participarem da Assem-
bleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 do mês de 
março do ano de dois  mil  e vinte e um (20/03/2021), ex-
cepcionalmente de forma virtual através de aplicativo da 
Internet, devido às restrições impostas para prevenção 
da pandemia da COVID-19. Terá início às 14h, contando 
com a presença de qualquer número de associados ou 
procuradores que os representem, para deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório anual de realizações e atividades de 2020;
2. Situação dos processos trabalhistas em andamento;
3. Prestação e balanço das contas do exercício de 2020;
4. Análise do Conselho Fiscal;
5. Eleição da nova Diretoria para o biênio abril/2021 a 
março/2023;
6. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2021;
7. Eleição do Conselho Consultivo para o exercício de 
2021; 
8. Planejamento e Orçamento anual para 2021;
9. Apresentação e deliberação dos orçamentos das 
obras previstas para execução no ano de 2021.

NOTAS:

1) É lícito aos senhores associados se fazerem repre-
sentar na Assembleia ora convocada por meio de pro-
curadores com poderes específicos, conforme Art.15º do 
Estatuto Social da Associação dos Proprietários do Resi-
dencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados nas 
deliberações, desde que atendam ao contido no Art. 9º 
- incisos I a III do Estatuto Social da Associação dos Pro-
prietários do Residencial Palm Park; 
3) A ausência dos senhores associados na Assembleia 
Geral Ordinária não os desobriga de aceitarem como tá-
cita concordância os assuntos que forem tratados e deli-
berados;
4) IMPORTANTE: O aplicativo que será utilizado e as 
instruções para uso e acesso à Assembleia Virtual se-
rão divulgados em tempo hábil através de comunicado 
específico.   
Atenciosamente,

 ___________________________
PAULO FRANCISCO ESTUTI 

O Portal da Rua das Palmas, construído 
pela gestão passada, apesar das 
intervenções da atual administração, 
continua escorado por andaimes o que 
coloca em risco os veículos e as pessoas 
que transitam  sob ele.
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por Izildinha PilliFique
Ligado Novas partidas

Volta por cima“Explorei muito o humor ácido” diz Julianne 

Morreu no domingo (7), aos 39 anos, Kleber Lopes, ator conhecido por interpretar o personagem Rick Marcos no progra-
ma “A Praça É Nossa”, do SBT. A assessoria de imprensa da emissora enviou nota de pesar e lamentou o falecimento do ator 
e bailarino Kleber Lopes, em decorrência de uma parada cardíaca causada devido à complicações da Covid-19. Seu último 
personagem foi com Andréa de Nóbrega, no quadro A Nova Rica. Outra morte que deixou todos sem pé no chão, foi ao  

do assessor do cantor Leonardo, conhecido como Passim. Ele foi encontrado morto, na Fazenda Talismã, em Jussara, interior de Goiás, na sexta-feira passada (5). A prin-
cipal linha de investigação aponta para uma morte por dois tiros acidentais que atingiram o punho esquerdo, enquanto o outro, a perna esquerda próximo ao joelho. 

A novela Gênesis já mostrou um verdadeiro time de 
vilões. Nessa lista de antagonistas já entraram 

Caim (Eduardo Speroni), Lúcifer (Igor Rickly), 
Tali (Clara Niin) e Semíramis (Francisca Quei-

roz). A nova integrante desse seleto grupo, 
na quarta fase da trama, é a personagem 
Nidana, interpretada pela atriz Julianne 
Trevisol.  Atenta à repercussão do público, 
Julianne falou das atitudes prepotentes da 
vilã. “Adoro os memes, acho divertidíssimo, 

quando os recebo dou muita risada. Mesmo 
sendo uma novela de uma época específica, 

tem elementos muito atuais. Então, fazer uma 
personagem na TV é entender que nós estamos 

vivendo um momento de multiplataforma e pre-
cisamos conversar com todo tipo de público até para 

trazer para TV também”.  Na trama, Nidana tem uma devoção fervorosa 
pelos Deuses de Ur e, por isso, não mede esforços para perseguir Amat (Branca 
Messina), esposa de Terá (Angelo Paes Leme) e mãe de Abrão (Rafael Sun). 

Adriane Galisteu é a nova contratada da Record TV. A apresentadora co-
mandará na emissora a quinta temporada do reality show Power Couple 
Brasil, com estreia prevista para maio deste ano. O programa de confina-
mento, um dos grandes sucessos da emissora, promove uma competição 
divertida, agitada e emocionante entre casais, que passam por uma sé-
rie de desafios de afinidade, valendo dinheiro, com o objetivo de testar o 
quanto eles se conhecem de verdade. Comunicativa e versátil, Galisteu co-
meçou sua carreira nos anos 1980 como cantora e, em seguida, também 
mostrou seu talento como modelo, atriz, escritora e apresentadora de TV. 
Entre 2000 e 2004, ela comandou o programa de auditório “É Show” na Re-
cord, onde conquistou sucesso de público e de audiência. Dezessete anos 
depois, a loira volta à emissora para um novo e surpreendente desafio.

Assumindo os grisalhos
Fafá de Belém chamou a atenção dos seguidores ao aparecer com um 
novo visual. A cantora de 64 anos assumiu os fios brancos e fez um vídeo 
para falar sobre a decisão. “Esse vídeo é um pedido de desculpas. Quando 
eu deixei meu cabelo ficar branco, eu sei que eu frustrei algumas expecta-
tivas. Todo mundo está acostumado a me ver de cabelão, castanho, uma 
coisa mais brasileira”, disse na publicação feita no Instagram. Sinceramen-
te, não gostei. 
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Os vereadores 
Fabiano Soares 
(PODE), 
Oriovaldo 
Venturini 
(PSDB) e 
Hermindo 
Felix (PSDB) 
realizaram 
no último dia 
05 de março 
o primeiro 
“gabinete 
itinerante”, 
no bairro 
Palmeiras. Eles 
conversaram 
com vários 
moradores, 
com segurança 
e de forma 
individualizada, por causa da pandemia. Segundo 
Fabiano, idealizador da atividade, os membros do 
Legislativo Holambrense puderam ouvir as queixas e 
explicar um pouco como funciona o trabalho da Câmara 
Municipal. “Muitas pessoas com quem conversamos são 
residentes de Holambra há algum tempo e dependem do 
sistema de Saúde, Educação e trabalham no município. 
Portanto, queremos que os direitos sejam iguais tanto 
para quem mora na área urbana, quanto na área rural”, 
salientou. Assim que sejam amenizadas as restrições, o 
vereador pretende voltar com essa ação a outros bairros. 

“Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no 
arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem 

a que te determinaste.” Livro: Hora Certa

O Circo de Teatro Tubi-
nho, tradicional referência 
do circo-teatro brasileiro, 
mais uma vez, segura as pon-
tas da lona com firmeza  para 
o espetáculo acontecer, mes-
mo em tempos difíceis de 
pandemia.

A temporada 2021 na ci-

dade de São Paulo, idealizada 
para ser presencial, mergulha 
no universo on-line, de 12 de 
março a 7 de abril, e traz uma 
série de 12 espetáculos-lives, 
gratuitos e ao vivo, pelo canal 
do YouTube e página do Face-
book da trupe. Programem-se 
para muita diversão!

Cultura 

Circo faz temporada on-line de 
12 de março a 7 de abril

Quando?
De 12.03 a 07.04
Sextas e sábados, às 
20h, e domingo, às 16h 
(espetáculo infantil).
Reprises dos espetáculos 
da semana às segundas, 
terças e quartas, às 10h

Onde?
youtube.com/youtubinho
facebook.com/
circotubinho

Quanto?
Grátis!
Este projeto foi realizado 
com apoio do Edital 
de Fomento ao Circo - 
Secretaria Municipal de 
Cultura de São Paulo.

Acesse a programação 
completa no site: www.
tubinho.com.br

Temporada on-line 
de espetáculos

Gabinete itinerante


