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Mesmo com o registro 
da terceira morte por Covid 
e confirmação de mais 36 
casos de Coronavírus esta 
semana, totalizando 313 
pessoas infectadas, o Depar-
tamento Municipal de Saúde 

acredita que o cenário epide-
miológico acena para a esta-
bilização da curva de contá-
gio da doença que, segundo 
o setor, está controlada na 
cidade. Isto porque, explicou 
o diretor Valmir Iglecias, des-

de o início trabalharam para 
achatar a curva de contágio 
e permitir que todos os mu-
nícipes que precisassem de 
atendimento médico tives-
sem acesso e, até o momento, 
foi o que aconteceu.

Curva da doença aponta 
para a estabilização, 

avalia a Saúde
Cidade registrou 3a morte e 36 novos casos esta semana; 

feriado terá reforço na fiscalização
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Apostar na prevenção não 
é fácil. Exige uma dose maior 
de cuidados e até mudanças 
de hábitos. Mas como é de co-
nhecimento de todos: antes 
prevenir do que remediar.

E mesmo em tempos de 
pandemia, quando parte da 
população já se conscientizou 
sobre a sua parcela de respon-
sabilidade para o combate 
ao Coronavírus, é preciso se 
atentar (ou lembrar) para ou-
tras doenças que exigem pre-
venção permanente. E aqui 
vão desde doenças crônicas 
que podem ser controladas 
através da adoção de novos 
costumes ou medicação até 
doenças que chegaram a ser 
extintas mas, hoje, voltaram e 

podem piorar o cenário epide-
miológico nacional.

Este é o caso do sarampo, 
doença que fez muitas vítimas 
décadas atrás, chegou a ser ex-
tinta e, agora, retornou. Com o 
vírus circulando, é imprescin-
dível que a população faça a 
sua parte, que é a prevenção: 
basta vacinar. Para quem tem 
dúvida, um alerta: a doença 
pode ser fatal e é altamente (e 
facilmente) contagiosa.

Pelo que podemos notar, pa-
rece que quando são doenças 
que causam impacto global, 
como as pandemias, as respos-
tas para o seu enfrentamento 
chegam mais rápidas. No caso 
do coronavírus, foram criados 
vários protocolos, muitos deles 

quando a doença ainda era pou-
co conhecida. Já o sarampo, do-
ença ‘da infância’ de milhares de 
brasileiros, é colocado de lado, 
mesmo tento uma prevenção fá-
cil e disponível para todos.

A baixa adesão à campanha 
de vacinação contra esta doen-
ça levou à ampliação do prazo. 
Assim, é indispensável que to-
dos façam a sua parte. Muitos 
podem estar com medo de ir até 
os pontos de vacinação devido à 
pandemia. Mas neste momento, 
adotando os cuidados necessá-
rios, pode ser o mais sensato a 
ser feito. Antecipar o problema 
é a melhor saída. E quando se 
trata de saúde, a prevenção é 
sempre mais eficiente. Prevenir 
para não remediar!

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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Difícil, ainda sob a tutela da 
pandemia da covid-19, fugir de 
temas a ela relacionados princi-
palmente se você estiver confi-
nado em casa e ser enquadrado 
na categoria alto risco. Não são 
poucos os que se encontram 
nessa situação, mas muitos, 
inúmeros, os que estão nem aí. 
Aglomerados em praias, bares 
e baladas, por ignorância ou 
incompreensão, mas não por 
desinformação, esses milhares 
de indivíduos espalhados por 
todo o país podem estar se 
transformando em armas letais 
de efeito retardado. Ou suicidas 
em potencial!

Muito tem se discutido e 
lido sobre este tipo de compor-
tamento. Mas parece que uma 
força maior que a do bom sen-
so ou, pelo menos, a de respei-
tar a dúvida, prevalece princi-
palmente entre os mais jovens, 
aqueles que se julgam eternos 
e a prova de tudo.  

Afinal, em algum momen-
to, devem ter se dado ao tra-
balho de fazer uma continha 
e concluíram que, se são 26 

Aglomerações: gatilho de 
efeito retardado?

A melhor aposta

milhões de pessoas infectadas 
em todo o mundo (população 
7,5 bilhões) a proporção de 
óbitos em relação a população 
do planeta é de 0,033. Ora, no 
Brasil essa proporção (óbitos/
infectados) é de 0,031 na data 
de hoje (31/8), bem próxima da 
mundial. Então?

Então a conclusão que se po-
deria tirar desse raciocínio é que 
as circunstâncias por aqui não 
parecem ser mais graves que 
no resto do mundo, apesar de 
na Europa a situação ter ficado 
mais alarmante durante muito 
tempo e as condições, por lá, de 
prevenção severas e controla-
das por um longo período.

Ora, dir-se-ia então que a 
flexibilização indiscriminada, 
independente, autorizada pelas 
autoridades municipal ou esta-
dual, aqui, estaria “compatível” 
com as regras duras estabeleci-
das em outros países, haja vista 
os resultados alcançados até o 
momento... 

Como autoridades sanitá-
rias, governos e cientistas ainda 
estão aprendendo sobre o com-

portamento do vírus, somos 
obrigados a conviver com os 
que arriscam suas vidas - e as de 
seus semelhantes, “por tabela” -, 
dando um exemplo descompro-
missado com o desconhecido. 

Mas um dia, passado esse 
episódio - que está transfor-
mando o comportamento de 
todos nós, seja na forma de se 
relacionar, de educar, de condu-
zir os negócios, na valorização 
da vida - terá seu peso avaliado 
pelos sobreviventes.

Eis que a vida sempre segue 
seu curso!

E a pergunta que deveríamos 
ter em mente no momento, sem 
qualquer discurso, é como pen-
samos a vida e como trata-la: a 
própria e a dos semelhantes. 

Aqueles seres muito simples 
e pequenos, formados basica-
mente por uma cápsula proteica 
envolvendo o material genético, 
que chamamos de vírus, ainda 
“dão um baile” nos seres ditos 
inteligentes: nós! 

Portanto, cuide-se!

Histórias de Dona Ilda

A poeira cobre as folhas e as 
estradas de terra se incumbem 
de cobrir a paisagem com sua 
capa seca e tão quente! 

Estamos precisando de água 
para nosso consumo. Os poços 
já não estão suportando a seca. 

Os jornais estão pedindo 
para que o povo controle o gas-
to de água e  muito bairros de 
Campinas já carecem dela. 

São tantas as notícias desen-
contradas que já li em tantos lu-
gares recentemente que, ainda 
assim, ao que parece, logo tere-
mos chuva!!! 

E então vamos continuar 
nossos trabalhos, cuidando 
com carinho de tudo o que te-
mos a fazer. Eu com uma nova 
fase na pintura, estou termi-
nando meu segundo quadro 
com um metro de altura por um 
metro e vinte de comprimento. 
Logo mais, até à hora de nosso 
almoço e hoje, se Deus quiser, 
ele estará terminado. 

E já vou começar o terceiro. 
Passei o dia de ontem no sítio, 
vendo os trabalhos que lá se 
encontram em andamento. De 
repente, pela mudança que ti-
vemos, a solução é preencher-
mos a cada dia mais, nossos 
espaços com muito entusiasmo 
e alegria!     

Quanto às visitas, sabemos 
muito bem que continuam proi-
bidas. Para piorar ainda mais, 
nem os Correios e Telégrafos 
estão entregando nossas corres-
pondências devido à greve da 
categoria que se instalou! 

O que nos ajuda é nossa In-
ternet, que se incumbe de nos 
trazer as novidades e o Jornal 
da Cidade de Holambra que 
continua fielmente a nos comu-
nicar tudo o que tem aconteci-
do na cidade. 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Mas, com paciência e muita 
esperança, vamos sentindo que 
uma melhora, ainda que lenta, 
tem nos animado todo dia! 

Para “chamar a chuva”, como 
diziam os antigos, minha mãe 
mandava que puséssemos um 
ovo em cima do muro e dali a 
pouco, por coincidência, a chu-
va chegava! 

Certa vez, eu era pequena, 
seguindo a “simpatia”, fui subir 
no muro para colocar o ovo. 
Então, ame agarrei em um tijo-
lo, daqueles pesadíssimos, do 
tempo de D. Pedro, e o bichão 
veio com ovo e tudo em mi-
nha cabeça! Minha mãe estava 
dando aulas e a empregada 
não sabia o que fazer! Era só 
sangue que saía! Certamente 
ela deve ter posto um punha-
do de sal no corte, como se fa-
zia naquele tempo e tudo bem! 
Apenas ganhei uma cicatriz em 
minha testa! 

E esses e muitos casos de 
que me lembro, fazem com que 
a gente sinta a vida passar mais 
rapidamente! 

E a minha nova tela, ainda 
em branco, está sobre a mesa 
de meu atelier me aguardando! 
Então, vamos ao trabalho! Gra-
ças a Deus!  

CHUVA!  ONDE 
ESTÁ VOCÊ?
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Saúde aposta na estabilização da doença

Cidade ultrapassa 300 casos e registra terceira morte por Coronavírus

Helga Vilela

Mesmo com o registro 
da terceira morte por Covid 
e confirmação de mais 36 
casos de Coronavírus esta 
semana, totalizando 313 
pessoas infectadas, o Depar-
tamento Municipal de Saú-
de acredita que o cenário 
epidemiológico acena para 
a estabilização da curva de 
contágio da doença. “Acre-
ditamos que já atingimos o 
platô (quando atinge o pico 
e a curva começa a cair), 
com discreta inflexão no fi-
nal de agosto e tendência à 
diminuição gradual ao longo 
dos próximos três meses”, 
avaliou o diretor da pasta, 
Valmir Iglecias. Ao pontuar 
que a curva deve começar 
a descer e questionado so-
bre a situação da doença na 
cidade, Valmir completou 
que “entendemos que sim, a 
doença está controlada em 
nossa cidade”. Isto porque, 
reforçou, o objetivo do de-
partamento, desde o início, 
“foi achatar a curva de con-
tágio e permitir que todos os 

munícipes que precisassem 
de atendimento médico nos 
níveis primário, secundário 
e terciário tivessem acesso 
e, até o momento, felizmen-
te, foi o que aconteceu”.

Dos pacientes infecta-
dos, três morreram, dois es-
tão internados, 23 seguem 
em isolamento domiciliar e 
285 estão curados. Desde o 
início da pandemia, 39 pro-
fissionais da rede munici-
pal de saúde precisaram ser 
afastados para cumprir iso-
lamento. Destes, 14 foram 
confirmados com Covid-19. 
No momento, nenhum pro-
fissional deste setor está em 
afastamento por suspeita ou 
confirmação da doença.

Entre os bairros, Imigran-
tes segue com o maior núme-
ro de infectados: 69, quase 
o dobro do Palmeiras, que 
chegou a 36 pacientes. Cen-
tro e Fundão estão com 31 
casos cada. O terceiro óbito 
é de uma moradora do Par-
que dos Ipês, bairro com 22 
casos. Era uma senhora de 69 
anos, com comorbidade, e es-
tava internada na Unicamp.

Prefeito e vice passam bem

Cidade movimentada e barreira no feriado

O prefeito Fernando Fiori de Go-
doy recebeu alta nesta quarta-
-feira, após quatro dias interna-
do em um hospital de Campinas. 
Dr. Fernando, que nos primeiros 
dias monitorou os sintomas em 
isolamento domiciliar, pontuou 
que foi uma semana difícil. “Os 
sintomas, especialmente o can-
saço e a dor de cabeça constan-
tes, incomodaram muito nos úl-
timos dias. Perdi olfato e paladar, 
permaneci em repouso por bas-
tante tempo, acompanhando a 
evolução da doença. No sábado 
de manhã, detectei em casa a 
saturação baixa, baixa oxigena-
ção no sangue, e fui à Policlínica 
Municipal. Fiz uma avaliação dos 

pulmões em que se identificou 
um comprometimento parcial”.
Dr. Fernando iniciou o trata-
mento com oxigênio e medi-
cação na Policlínica e, na se-
quência, foi transferido para o 
hospital em Campinas. “Estou 
bem, em processo de recupe-
ração. Muito grato aos profis-
sionais de saúde de Holambra 
pelo acolhimento e grato tam-
bém pela evolução da doença 
ter sido menos agressiva com 
meus familiares, minha esposa 
e filho, que estão bem”.
O vice-prefeito passou uma se-
mana estável, mas ainda segue 
indisposto, com cansaço e, por 
vezes, falta de ar. “Hoje fui à Po-

liclínica para avaliar os pulmões. 
Estão bem. Fiz inalação. Estou 
fazendo o tratamento, me cui-
dando, mas ainda sem perceber 
uma evolução clara. Estou hoje, 
quarta-feira, no nono dia de me-
dicação. É um cuidado que exi-
ge paciência, disciplina, repou-
so. Mas estou bem. E felizmente 
meus familiares também”.
O Departamento de Saúde expli-
cou que a evolução clínica da do-
ença difere de pessoa para pes-
soa. Cerca de 80% dos pacientes 
apresentam a forma leve, 15% a 
forma moderada e 5% a forma 
grave. A explicação para isso são 
as comorbidades pregressas e a 
idade avançada do paciente.

Apesar das campanhas de cons-
cientização, sobretudo voltadas 
ao adiamento da atividade turís-
tica, a Prefeitura informou que a 
cidade tem registrado aumento 
considerável no fluxo de pessoas 
nas últimas semanas. Porém, re-
forçou a Prefeitura, a orientação 
segue a mesma: é fundamental, 
ainda que em processo de reto-
mada, que moradores e visitantes 
não flexibilizem os cuidados e a 
prevenção individual e coletiva.

A Prefeitura adiantou que em 
função do feriado, o município 
manterá fechado entre os dias 
5 e 7 de setembro o acesso pela 
Rua Campo das Palmas e fará, nas 
demais entradas, barreiras sani-
tárias e educativas para orientar 
a todos, sem exceção, quanto às 
normas vigentes em Holambra – 
especialmente o uso obrigatório 
de máscaras de proteção facial e 
a proibição de aglomerações.
A fiscalização da Polícia Munici-

pal e de agentes da vigilância em 
saúde também será intensificada. 
A recomendação, neste momen-
to, é para que o turista aproveite 
o tempo disponível para planejar 
bem a viagem e vir efetivamente 
à cidade em um momento mais 
apropriado e seguro.
Desde o início da flexibilização, as 
principais infrações são referentes 
ao uso de máscaras e aglomera-
ções em espaços públicos, tanto 
por turistas como por munícipes.
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Vacinação contra 

sarampo é 
prorrogada

Kits de alimentação escolar 
chegam na 2a quinzena

Intenção é elevar cobertura vacinal entre adultos 
devido à baixa adesão à campanha

Helga Vilela

Os holambrenses ganha-
ram mais um prazo para se 
imunizarem contra sarampo: 
a campanha nacional, previs-
ta para ser encerrada na úl-
tima segunda-feira de agosto 
foi estendida até 31 de outu-
bro. A decisão do Ministério 
da Saúde em ampliar a cam-
panha baseia-se na baixa ade-
são do público adulto. Dados 
preliminares das secretarias 
estaduais de saúde apontam 
que desde o início da ação, em 
16 de março, até o dia 17 de 
agosto, foram vacinadas 5,29 
milhões de pessoas entre 20 
e 49 anos, faixa etária que 
totaliza, para esta nova etapa 
da campanha, mais de 90 mi-
lhões de pessoas.

Responsável pelo setor de 
imunização em Holambra, a 
enfermeira Wilma Gomes re-
forçou que a circulação do ví-
rus no Brasil se mantém ativa, 
com casos confirmados nos 
últimos 90 dias. Especifica-
mente em Holambra, um caso 
foi registrado em março deste 
ano. “Muitas pessoas ainda 
estão suscetíveis porque não 
se vacinaram”.

Wilma informou que man-
terão o mesmo sistema de 
vacinação: de seis meses a 49 
anos, sendo seletiva até 29 
anos (se a pessoa recebeu to-
das as vacinas, a partir de con-
ferência da carteirinha, não 
precisa receber nova dose) e 
dos 30 aos 49 anos é indiscri-
minada (recebe a vacina sem 
necessidade de conferência 
da carteira).

A baixa adesão por parte 

do público adulto, acredita 
Wilma, pode ser explicada 
pelo receio de ir até a unida-
de receber a vacina devido 
à pandemia; porque muitos 
não dão importância à imu-
nização e à prevenção e, por 
fim, até mesmo por medo da 
vacina. Porém, ela enfatizou 
que sarampo é uma doença 
viral e de fácil contaminação, 
uma vez que é transmitida 
pela respiração, ao tossir e 
pela secreção ocular.

A meta para a cobertura 
vacinal estabelecida pelo Mi-
nistério da Saúde é de 90%. 
Até esta semana, entre seis 
meses e 29 anos, foram va-
cinadas 174 pessoas, sendo 
que mais de 900 comparece-
ram aos PSFs para avaliação 
da carteirinha. “A participa-
ção nesta faixa etária foi boa 
e mostrou que maioria que 
compareceu já estava com 
vacina em dia. Esta é a pri-
meira vez que crianças de 
seis meses receberam a dose 
de Intensificação”. Porém, na 
faixa de 30 a 49 anos foram 
vacinados apenas 595. “Fo-
ram poucos os que vieram”, 
completou a enfermeira, ao 
frisar que sarampo é doença 
perigosa, que já estava extin-
ta, e pode levar à morte, devi-
do às suas complicações.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, neste ano, até 25 
de julho, foram confirmados 
7.293 casos de sarampo em 21 
estados, entre eles: Pará (4.713 
casos – 64,6%); Rio de Janeiro 
(1.241 casos – 17%); São Pau-
lo (721 casos – 9,9%); Paraná 
(305 casos – 4,2%); e Santa Ca-
tarina (111 casos – 1,5%).

A partir de setembro, a 
distribuição dos kits de ali-
mentação escolar aos alu-
nos da rede municipal será 
feita no início da segunda 
quinzena de cada mês. A 
mudança foi necessária de-
vido à abertura de novo pro-
cesso de compra dos itens, 
já em andamento.

Esta distribuição acon-
tece desde maio e o benefí-
cio foi criado para comple-
mentar a alimentação dos 
estudantes no período de 
quarentena. Nesses três úl-
timos meses, o município 
adquiriu os kits de alimenta-
ção com recursos próprios, 
aguardando a evolução da 
pandemia na perspectiva de 
retomada de aulas a partir 
de agosto, com merenda ser-
vida nas escolas.

Com o adiamento do re-
torno, Holambra vai usar, 
a partir de agora, repasses 
destinados à merenda para 
a compra dos novos alimen-
tos que serão entregues a 
toda a rede. A mudança per-
mitirá ampliação do kit, que 
passará a contar com mais 
itens e comidas perecíveis, 
além da composição plane-
jada adequadamente para 
cada faixa de idade.

Além de produtos tradi-
cionais como arroz, feijão e 
macarrão, os kits contarão 
com frutas, verduras e prote-
ína (mistura): peito de fran-
go sem osso e sem pele.

Apostilas
E a partir da próxima 

terça-feira, dia 8, o Depar-
tamento Municipal de Edu-

cação entregará a terceira 
apostila para que os alunos 
da rede possam dar sequên-
cia aos estudos à distância. 
O material será distribuído 
entre 7h30 e 16h30 na es-
cola em que a matrícula foi 
feita. Todos os estudantes, 
desde Nível 1 da Educação 
Infantil até a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), de-
vem apresentar os cadernos 
recebidos no mês de julho. 
Alunos do Fundamental I 
também precisam devolver 
os livros “Ler e Escrever” e 
“Educação Matemática nos 
Anos Iniciais”. Os materiais 
passarão por avaliação dos 
professores. Dúvidas sobre 
o material podem ser tiradas 
por meio de contato telefô-
nico com os educadores nas 
escolas entre 7h e 12h.
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Veiling é ISO 9001 em gestão de qualidade

Certificação é reconhecida mundialmente; cooperativa reforça compromisso com melhoria contínua

A Cooperativa Veiling aca-
ba de conquistar a certificação 
ISO 9001 e passa a integrar 
um seleto grupo de empresas 
do mundo com seus sistemas 
de gestão reconhecidos e, en-
tre as inúmeras vantagens, 
está o compromisso com a 
melhoria contínua.

A gerente do setor de 
Pessoas e Gestão do Veiling, 
Adriana Delafina, explicou 
que a avaliação é executada 
por um organismo indepen-
dente, seguindo as diretri-
zes do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Imetro), que coleta 
evidências que comprovem 
o atendimento aos requisitos 
para a obtenção da norma 
ISO 9001.

Ela informou que através 
da implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ) foi 
possível aperfeiçoar os sete 
princípios necessários para 
esta conquista: foco no clien-
te, liderança, engajamento 
das pessoas, abordagem de 
processos, melhoria contínua, 
tomada de decisões baseadas 
em evidências e gestão de re-

lacionamentos. “Com o SGQ 
aperfeiçoamos o acompanha-
mento dos processos e seus 
resultados, permitindo tomar 
uma ação imediata sempre 
que surge uma oportunidade 
de melhoria”.

Com este sistema foi re-
forçado os requisitos neces-
sários para o engajamento 
das pessoas. “A norma é de-
safiadora e consideramos 
mais relevante reforçar a 
responsabilidade das pes-
soas com todo o sistema de 
gestão da qualidade. Com 
isto, focamos nossa atenção 
aos requisitos baseados no 
princípio engajamento, visto 
que a norma ISO 9001 trou-
xe mais responsabilidadesàs 
pessoas”, detalhou.

SGQ
O Sistema de Gestão de 

Qualidade proporcionou a 
conquista do selo de quali-
dade. Adriana esclareceu que 
não é esperada a perfeição, 
“mas sim que busquemos de 
forma consistente a melhoria 
contínua”. “Não existe regra 
para obtenção de outra cer-

tificação de SGQ, pois a nor-
ma ISO 9001 é reconhecida 
mundialmente. Outrora, é 
comum às organizações com 
seus sistemas de gestão cer-
tificados na norma ISO 9001 
buscarem também, futura-
mente, o atendimento dos 
requisitos de outras normas 
relacionadas às suas ativi-
dades, como por exemplo a 
norma ISO 14001 (sistema 
de gestão ambiental), para 
consequente certificação am-
biental”, informou.

Para os clientes e colabo-
radores, o certificado repre-

senta a solidez da cooperativa 
em seus próprios negócios, 
com a otimização de pro-
cessos e melhores oportuni-
dades no mercado, já que é 
reconhecida mundialmente. 
“Entre tantas outras conquis-
tas nestas três décadas, a cer-
tificação nos traz ainda mais 
credibilidade perante nossos 
parceiros e dentro do próprio 
segmento e reconhecimento 
mundial”, completou.

Três décadas
Durante 30 anos de atu-

ação, o Veiling vem consoli-

dando sua forma de elaborar 
estratégias, buscando a me-
lhor forma de se antecipar 
às necessidades futuras do 
mercado, sem abrir mão do 
aprimoramento contínuo e 
desempenho geral em suas 
atividades. A cooperativa 
acumula conquistas e ino-
vações, começando pela im-
plantação do Klok (leilão re-
verso) no país e seu crescente 
avanço tecnológico ao longo 
desses anos transformou a 
maneira de se comercializar 
flores e plantas no Brasil. “O 
novo complexo Veiling, inau-
gurado em 2009, proporcio-
nou o crescimento e o desen-
volvimento do segmento em 
diversas frentes, essas inova-
ções consolidaram a cadeia 
brasileira de flores e plantas 
em nosso país, onde o Veiling 
é protagonista de inúmeros 
avanços em serviços ligados 
ao meio comercial e logísti-
co”, avaliou Adriana, ao citar 
ainda a atuação da coopera-
tiva para a Venda Online, Mo-
nitoramento de Rádio Fre-
quência (RFID), entre tantas 
outras conquistas.

A vida é construída nos sonhos 
e concretizada no amor.  

Chico Xavier  

Erramos

Na última edição, página 7, no texto intitulado “Pri-
meira festa sem Piet”, o sobrenome de Lize saiu errado. 
O correto é Lize de Block.



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 4 de setembro de 20206

Helga Vilela

Quando a holambrense 
atendeu uma ligação telefô-
nica e a pessoa do outro lado, 
“extremamente gentil”, se 
identificou como funcionária 
da Central de Atendimento de 
seu banco, foi impossível pen-
sar que poderia ser um golpe 
e ela acabou, neste momento, 
fornecendo as informações 
solicitadas pelo golpista.

Segundo a vítima, o crimi-
noso disse que estava checan-
do dois débitos feitos no car-
tão – valores próximos a R$ 
2,8 mil e a R$ 700 – em Cam-
pinas. “Como atendi a ligação 
em minha casa, ele até falou 
que era impossível a compra 
ter sido feita por mim, pois 
tinha acontecido há 13 minu-
tos em Campinas e eu já esta-
va em Holambra”.

Na sequência, o golpista 
pediu outras informações, 
pediu para a vítima cortar e 
embalar o cartão e que um 
outro funcionário passaria 
em sua casa para pegar o 
cartão. A vítima fez o que o 
golpista pediu, mas chegou 
a desconfiar e ligou em sua 

agência. Foi orientada a ligar 
em outro número e quan-
do foi verificar, dois débitos 
já tinham sido feitos de sua 
conta. Ela foi até a delegacia 
e disse que foi informada que 
vários holambrenses caíram 
no mesmo golpe.

Várias histórias
Sem citar números, o de-

legado de Holambra, Erivan 
Vera Cruz, informou que foi 
registrado um pequeno au-
mento deste tipo de golpe na 
cidade no último mês. “O gol-
pista liga para o correntista e 
diz que alguém está tentando 
comprar com o seu cartão. 
Pede para ele cortar o car-
tão, mas não é preciso ter um 
cartão inteiro para efetuar 
compras, só o chip. Mas como 
essas pessoas se apresentam 
como preocupadas com o cor-
rentista, ele acaba caindo”.

O delegado informou que 
os golpes mudam com o tem-
po, mas fazem muitas vítimas 
enquanto são ‘novos’. Mas 
em qualquer circunstância, 
ele alertou: é importante não 
passar senha para ninguém 
e nem entregar o cartão nas 

induz vendedor e comprador 
ao erro. O comprador acha 
que está fazendo uma boa 
compra e o vendedor acre-
dita que conseguiu vender o 
produto anunciado. São duas 
vítimas, mas este golpe tem 
diminuído nos últimos me-
ses”, explicou.

Também bem comum é o 
golpe do falso boleto, geral-
mente ligado a financeiras. “A 
vítima quer gerar o boleto e 
acaba entrando numa página 
falsa, com dados da financei-
ra, mas código de barras di-
ferente. Faz o pagamento na 

Golpistas do ‘cartão’ atacam em Holambra
Em ligações telefônicas, criminosos se passam por funcionários de bancos e pegam dados das vítimas

ATENDIMENTO SELF-SEVICE 

Estamos trabalhando somente para almoço, 
a noite ainda permanecemos fechados.

Estamos tomando todos 
os cuidados, Respeitando 
as regras e protocolos 

determinados para 
funcionamento ao  público. 

Aguardamos a sua 
presença!

Golpe desaparece e depois volta
O golpe do cartão vai e volta. Em 
2015, uma outra vítima viu mais 
de R$ 13 mil desaparecerem de 
sua conta. E sua história é igual 
da última holambrense. “Recebi 
uma ligação informando que fa-
lavam da Central de Segurança 
do meu cartão de crédito para 
confirmar compras efetuadas 
e que não estavam de acordo 
com meu perfil de consumi-
dora”, disse, ao relatar a ligação 
feita por golpistas e como in-
formou que não tinha efetuado 
as compras, recebeu as seguin-
tes orientações: que seu cartão 
seria bloqueando porque foi 
clonado e que enviariam outro, 

mas para averiguação da fraude 
iriam mandar um portador para 
retirar o cartão clonado em sua 
casa. “Pediram para cortar os 
quatro últimos dígitos do cartão 
e uma declaração de próprio pu-
nho endereçada ao supervisor, 
informando que eu não reco-
nhecia a referida compra e que 
pedia o estorno imediato do 
valor. Por fim me pediu para di-
gitar a senha do cartão”, disse, ao 
destacar que ficou desconfiada 
e pediu algumas informações, 
todas fornecidas pelos golpistas. 
Uma hora e meia após a retirada 
do cartão, a vítima recebeu nova 
ligação da Central de Atendi-

mento de seu banco, desta vez 
verdadeira, com a mesma con-
versa de compras suspeitas. “In-
formei que eles já haviam ligado 
e retirado o meu cartão, ou seja, 
havia caído no golpe na 1ª liga-
ção. Todas as compras no valor 
de aproximadamente 13.500,00 
foram ressarcidas e não tive cus-
to nenhum. A partir do ocorrido, 
se recebo uma ligação comu-
nicando compras suspeitas no 
meu cartão, informo que estou 
ocupada e que vou verificar e 
desligo. Aí eu ligo para a Central 
do meu cartão para checar. Digi-
tar senha em ligação recebida, 
nunca mais”.

conta do golpista e só perce-
be que caiu num golpe quan-
do é cobrada novamente”, 
resumiu, ao completar que 
golpe semelhante envolve pa-
gamento de prestadores de 
serviços. Nesses casos, a ví-
tima recebe um código falso 
para quitar a fatura mensal. 
“Em casos de dúvidas e para 
segurança de quem vai fazer o 
pagamento, é aconselhado ir 
até a financiadora para gerar 
o boleto que precisa”, disse. 
Para completar, citou ainda 
recente golpe aplicado em 
rede nacional. “Os golpistas 
fizeram um anúncio na televi-
são de um site de vendas e as 
vítimas não desconfiaram de 
nada. Este caso está em inves-
tigação em São Paulo”.

O delegado reforçou que 
os golpistas se renovam e que 
a Polícia Civil do Estado de 
São Paulo investiga todos os 
casos “com campo para inves-
tigação”, levando à identifica-
ção e prisão de criminosos. E 
completou que a polícia está à 
disposição para ajudar aque-
las que foram enganadas e 
para sanar eventuais dúvidas 
dos moradores.

mãos de terceiros. “Banco não 
pede senha”, frisou.

Para alertar os holam-
brenses, o delegado listou 
outros golpes comuns: falso 
leilão, quando a vítima entra 
numa falsa página de leilão e 
acaba depositando um valor 
acreditando que seu lance foi 
o vencedor; o golpe do anún-
cio, quando o criminoso pega 
as informações de quem está 
vendendo, alegando que tem 
um comprador, e ‘vende’ o 
produto mais barato para al-
gum interessado, também ví-
tima. “Neste caso, o golpista 
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Obras avançam ao redor do Moinho

Projeto prevê oito lojinhas e banheiros; forma de exploração ainda será avaliada pela Prefeitura

Helga Vilela

Uma obra que ficou pa-
rada por mais de um ano 
foi iniciada durante esta 
quarentena: as lojinhas no 
entorno do Moinho Povos 
Unidos. Para tirar o projeto 
do papel, a Prefeitura preci-
sou fazer uma nova licitação 
e o valor final teve um acrés-
cimo de mais de R$ 130 mil: 
passou de R$ 817.965,27 
para R$ 951.794,81. As 
obras começaram em abril, 
com prazo para execução de 
12 meses.

O projeto inclui a cons-
trução de banheiros e oito 
lojas no térreo, além de um 
terraço no pavimento supe-
rior que poderá ser acessa-
do por uma rampa ou por 
uma escada interna. A obra 
contará, nos fundos, com 
uma fachada típica holan-
desa. A intenção é que estes 
espaços abriguem estrutura 
de suporte ao atrativo prin-
cipal como, por exemplo, lo-
jas de artesanato e souvenir 
ou cafés.

Segundo informações da 

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura, ainda será avalia-
do o formato de autorização 
para exploração dos espa-
ços. Cada lojinha tem apro-
ximadamente 27m² (6,3 x 
4,3m).

A construção das loji-
nhas é a segunda etapa do 
projeto da Praça do Moinho, 
que ainda prevê uma tercei-
ra fase de obras na área em 
que se encontra o container 
que hoje abriga o Núcleo 
de Artesanato de Holambra 
(NAH). Esse investimento foi 
adiado em função do contin-
genciamento, pelo Governo 
do Estado, de recursos do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Es-
tâncias (Dade). A Prefeitura 
disse que a partir da retoma-
da do convênio, alternativas 
serão discutidas junto aos 
artesãos que, por enquanto, 
manterão suas atividades no 
mesmo local.

Esta obra também não 
trará mudanças para os arte-
sãos que participam da Feira 
de Artesanato de Holambra 
que funciona no Centro de 

Cultura e Eventos. Suspensa 
desde o início da quarente-
na, esta feira será retomada 
a partir deste final de sema-
na, dia 5 de setembro.

A primeira etapa do 
projeto foi composta pelas 
obras de acesso ao Centro 
de Cultura e Eventos e de es-
tacionamento de veículos no 
platô ao lado.

Licitação
A primeira licitação foi 

realizada em maio de 2018 e 
o início das obras estava pre-
visto para fevereiro de 2019. 
Neste período, a empresa 
responsável foi notificada di-
versas vezes para dar início 
à obra. No mês de agosto de 
2019 foi solicitada a paralisa-
ção de qualquer atividade no 

local em função da Expoflo-
ra. No fim do ano passado, o 
contrato foi rescindido e uma 
nova licitação realizada. A or-
dem de serviço para a nova 
empresa foi dada em abril de 
2020. A empresa vencedora 
já realizou outros serviços na 
cidade, entre eles a reforma 
da Policlínica, iniciada em 4 
de maio e já finalizada.

Segunda licitação: empresa vencedora terá um ano para entregar a obra
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Pedro Jardinagem: Plantio, corte e manutenção. Poda de 
arvores, gramas e cerca viva com motosserra. Telefone 
(19) 99259-4027 / 99630-2078 

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha 
encravada com correção “clip system”.  Dorien Podóloga. 
Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 

Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica 
profissional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula 
experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972. 

● DIVERSOS ●
CLASSIFICADOS

● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ●

TRABALHADOR RURAL 
* Organizado 
* Trabalho em equipe 

Deixar currículo: Sítio Rancho Alegre 
Endereço: Estrada Municipal HBR, 165 Holambra-SP. 

EMPRESA CONTRATA

Auxiliar de Cozinha
• Sábados e domingos, horário diurno (11h as 17h) e/ou noturno (17h as 23h)
• Salário a combinar
• Com experiência prévia em cozinha (chapa)

Interessados com experiência, enviar e-mail para hoekburger@gmail.com

- Trabalhador Rural 
- Tratorista 

------------ Para moradores de Holambra e Artur Nogueira ------------ 

Interessados enviar currículo para: cdg.vaga@gmail.com 

Empresa em Holambra contrata
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Nº 1178 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos exigidos  
pelo art.  1525, números   1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro: 
ANDRÉ PITERI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
agricultor, nascido em São José do Rio Preto  SP ,  no dia doze de setembro   
de mil novecentos e oitenta e cinco  (12/09/1985),  residente e domicilia-
do no Sítio Lote K 23, s/nº, Alegre,  Holambra, SP,CEP: 13825000 filho de 
MARCO ANTÔNIO PITERI e  de SÔNIA HELENA DE OLIVEIRA RAY-
MUNDO PITERI. 
MÁIRA  OLIVEIRA  MAIA , nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão  professora, nascida em Jacareí, SP,   no dia trinta de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (30/04/1986), residente e domiciliada  no Sítio Lote 
K, s/nº, Alegre,  Holambra, SP,  CEP: 13825000, filha de  JOSÉ MAURICIO 
MAIA e de MARCIA DE OLIVEIRA MAIA. 
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. 

Nº1179 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro: 
ARLAN FREIRE RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profissão garçom, nascido em Rio Pardo de Minas MG, no dia quatorze de 
julho de mil novecentos e noventa e sete (14/07/1997), residente e domicil-
iado na Rua Jacarandá, 118, Parque dos Ipês, Holambra, SP, CEP:13825000, 
filho de ALICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e de JUSCELINA PEREIRA 
FREIRE RODRIGUES. 
PATRICIA DAIANE APARECIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, 
no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e um (16/11/1981), 
residente e domiciliada na Rua Jacarandá, 118 , Parque dos Ipês, Holambra, 
SP, CEP: 13825000 filha de VILSON DOS SANTOS e de LUCIA APARE-
CIDA VALENTIM 
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. 

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

Prepare-se: cinema em 
casa já começou!
Assistir o melhor do cinema 
internacional sem precisar 
sair de casa e de graça. 
Essa é a proposta da pri-
meira Mostra Interna-
cional de Cinema Virtu-
al de São Paulo, evento 
inédito quecomeçou no 
último dia 1o, , com pro-
gramação diária até dia 30 
de setembro. Neste período serão 
exibidos 33 filmes, de 21 países, pela platafor-
ma #CulturaEmCasa, às 19h e às 22h. A mos-
tra apresentará uma seleção de filmes produ-
zidos nos últimos cinco anos nas categorias 
de ficção, animação e documentário, de curta 
e longa-metragem.
Hoje tem o curta de animação produzido na 
Rússia, ‘O Conto do Czar Saltan’, às 19h; e o 
filme indiano ‘Hindi Medium’, às 22h. Neste 
sábado serão exibidos Mamaliga Blues (do-
cumentário/Moldávia) às 19h e o filme russo 
Anna Karenina. a História de Vronsky, às 22h. 
A programação é diária.
O evento é uma iniciativa da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de 
Relações Internacionais, em parceria com a or-
ganização Amigos da Arte e que contou com o 
apoio de Embaixadas, Consulados e Institutos 
Culturais na composição da programação.

População precisa evitar descarte irregular de lixo
Concessionária executa, em média, cinco reparos por mês nas redes de esgoto e de água

Peças íntimas, absorventes, brinquedos, recipientes 
plásticos, papel higiênico. Os itens são os mais variados, 
mas geralmente levam ao mesmo problema: obstrução 
da rede de esgoto. Em Holambra, este esgoto, muitas ve-
zes, acaba poluindo ouros locais, como é o caso do córre-
go da Cachoeira.

No último sábado, dia 29, uma equipe técnica da Con-
cessionária Águas de Holambra constatou um extravasa-
mento na rede coletora de esgoto localizada nos fundos 
da cooperativa. Para sanar este problema foi realizada a 
desobstrução e a substituição de 12 metros de rede. No 
local, informou a concessionária, havia acúmulo de sujei-
ra como estopas, panos, placas de gordura e os serviços 
foram executados manualmente, sem apoio de máquinas 
para escavação, devido à quantidade de árvores no local.

Mas este não foi um caso isolado: a concessionária 
executa, em média, cerca de cinco reparos de rede por 

mês, somando água e esgoto. Os problemas são sempre 
ocasionados por mal uso das redes devido ao descarte in-
correto de lixo e interligação de águas pluviais nas redes 
coletoras de esgoto.

A concessionária reforçou que é “importantíssima a 
cooperação da população” em relação ao descarte cor-
reto dos resíduos sólidos. Em relação aos gastos, infor-
mou que existe “grande variação no custo em relação as 
manutenções, pois a definição do valor de cada serviço 
executado envolve a criticidade, comprimento da rede, 
material, diâmetro, local e tempo” e, por esses motivos, 
“é bem difícil quantificar”.

A Águas de Holambra atua em Holambra há cinco 
anos e entre as ações realizadas neste período estão a 
implantação da nova unidade de tratamento de esgoto; 
ampliações das redes de abastecimento de água e do sis-
tema de coleta de esgoto e perfuração de poços. (HV)

Pierogi e Cia
• Massas frescas, 
bolos e doces. 
• Faça sua encomenda 
com 24 horas de 
antecedência Ligue:           (19) 99817-3025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO ELEITORAL 
PRESENCIAL MUNICIPAL PARA A CELEBRAÇÃO DE 

COLIGAÇÃO E ESCOLHA DE CANDIDATOS.

A Comissão Executiva Municipal do Partido RE-
PUBLICANOS, do município de HOLAMBRA/SP, 
por sua Presidente Municipal Sra. MARGARETI 
ROSE DE OLIVEIRA GROOT, CONVOCA todos os 
seus convencionais, para comparecerem à CON-
VENÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL DO PARTIDO 
REPUBLICANOS, nos termos do Estatuto do Parti-
do, ARTIGO 14 e seguintes e da legislação eleito-
ral (Lei no 9.504/1997 e Res. TSE no 23.609/2019), 
a ser realizada no dia 12/09/2020, às 17:00 horas, 
no endereço Avenida das Tulipas, nº 1325, centro, 
nesta Cidade, com a seguinte ordem do dia: I- de-
liberar sobre participação no pleito eleitoral de 
2020; II – Escolha dos candidatos que disputarão 
as eleições municipais majoritárias e /ou propor-
cionais a serem realizadas em 15 de novembro 
de 2020; III – Deliberar se serão realizadas coli-
gações para as eleições majoritárias e discussões, 
aprovação a nome da coligação; IV – Outros as-
suntos de interesse partidário e eleitoral. 

Holambra, 03 de setembro de 2020.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Presidente da Comissão Executiva Municipal do 

Partido Republicanos de Holambra
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Desafiou o coronavírus e se arrependeu

No roteiro: Filme e show

É gente. O sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, caiu na 
real. No início da pandemia ele desdenhou do coronaví-
rus. Ele escapou desse mal, após ficar internado na UTI e 
com 70% do pulmão comprometido. O cantor já teve alta 
e está em casa se recuperando. Depois de ser infectado 
pelo vírus e quase morrer, fez uma declaração durante 
em entrevista ao Fantástico, 30/08: “Eu me arrependo, 

sim, de ter menosprezado a doença. Infelizmente, cometi 
vários erros. Foi ignorância minha, que paguei caro e quero 

me retratar dizendo para as pessoas: deem a importância que 
a doença merece”, pediu  o cantor. “Num vacilo, transmiti também 

pro meu pai no “Dia dos Pais”, quando fui visitá-lo. Meu pai continua in-
ternado. O isolamento é essencial”, reforçou Cauan.

Neste sábado (5), às 20h30, pelo SBT, a Máquina da Fama traz boas 
lembranças dos grandes sucessos do karaokê. Patricia Abrava-
nel inova e traz à tona um tema que está na boca do brasileiro, ou 
melhor, sempre na ponta da língua, os karaokês. Afinal de contas, 
quem não gosta de soltar a voz? E ainda achar que está afinado e 
agradando, né? Para abrir o programa, tem a alegria contagiante do 
verdadeiro grupo “É o Tchan”, que faz até Patricia passar debaixo da 
cordinha. Tem também os shows covers que nunca podem faltar: o 
romantismo de Wando, Fagner, Luan Santana e ainda os sucessos 
da dupla Chitãozinho e Xororó. Bem legal, gente. É bem produzido.

Luciano Camargo postou em seu instagram que está doidinho para fazer outro show live drive-in no Alliance Park, em São 
Paulo. Ele postou em sua rede social: “E aí, já querendo outra live? Eu tô querendo e muito.” E continuou: “quem assistiu ao 
filme “A Origem”? Se alguém entendeu, me explica”, disse o cantor.  

Xiiiiii. Ninguém está em paz totalmente nesse mundo de celebridades. Existe uma po-
lêmica do passado rolando entre Danni Suzuki e Giovanna Antonelli. Tudo começou 
quando Suzuki participou de uma live com a atriz Bruna Aiiso. A japonesa abriu seu 

coração. Dani comentou que a personagem da novela “Sol Nascente”, exibida em 2016,  foi 
criada exclusivamente para ela pelo autor Walter Negrão.  O escritor confirmou a informa-
ção e contou ter recebido recado da Globo para substituir Suzuki, argumentando que a atriz 
oriental foi muito mal na leitura da personagem e que já estava velha pro papel. “Achei es-
tranho porque aí colocaram uma pessoas mais velha que eu e nem japonesa é”, disse Suzuki, 
que se sentindo desrespeitada e desmotivada, não concordou e acabou saindo da novela e 
da emissora. Na ocasião, o papel acabou sendo vivido por Giovanna Antonelli. Enfim, essa 
polêmica vai longe. A atriz Antonelli não gostou nada dessa história vir à tona envolvendo 
o nome dela. “Jamais disputei ou troquei de papel com esta atriz, na minha carreira. Colocar 
meu nome nesta situação é vergonhoso”, disse ela.

Danni x Giovanna 

Já na programação de 2021
Vem nova novela na Globo, no ho-
rário das 21 horas. Natália do Vale e 
Herson de Capri já estão reservados 
para a próxima novela de João Ma-
nuel Carneiro. O nome da trama já foi 
definido “Olho por Olho”. A história 
deverá ir ao ar no segundo semestre 
de 2021. Assim que concluído o “the 
end” de “Amor de Mãe”. Lembram 
dessa? (rs). Será que os dois terão 
papel de destaque?  Já formaram ca-
sal nas novelas: “Negócios da China” 
e “Em Família”.

Um sábado divertido na TV 

di
vu

lg
aç

ão
 S

B
T



12

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 4 de setembro de 202012

Helga Vilela

Em agosto, a rotina muda-
va e o movimento era intenso: 
o salão da Associação Príncipe 
Bernardo (APB) se transfor-
mava em um restaurante para 
atender moradores, turistas e 
colaboradores que atuavam 
na Expoflora.

Este ano, apesar de aberta, 
a APB não contará com este 
rendimento. Com a Expoflora 
cancelada, não teve restauran-
te. E além de não contar com 
esta arrecadação, a APB tam-
bém não pôde gerar um ren-
dimento extra para dezenas 
de cozinheiras e auxiliares que 
contavam, há anos, com este 
‘bico’ para reforçar o orçamen-
to familiar nesses meses.

Além do restaurante, a APB 
precisou cancelar todos os 
eventos desde o início da qua-
rentena: em março, um jantar 
em prol da entidade, que seria 
realizado por terceiros, estava 
em andamento e foi suspenso. 
O Bingo de Páscoa e os bazares 
também não foram realizados. 
A arrecadação de todos esses 
eventos era destinada à manu-
tenção da APB e para a reali-

zação do Programa de Desen-
volvimento Individual (PDI ou 
Projeto Jovem Aprendiz), que 
oferece cursos gratuitos aos 
adolescentes da cidade. “Este 
ano a APB terá que sobreviver 
sem o dinheiro da Expoflora, 
valor que fará uma grande di-
ferença para a manutenção 
da entidade no próximo ano. 
Além da Expoflora, também 
não pudemos realizar outros 
eventos para angariar recur-
sos. Agora é reduzir os gastos 
e focar no Projeto Aprendiz, 
pois já tivemos épocas difíceis 
e, graças a Deus, sobrevive-
mos”, reforçou a gerente ad-
ministrativa da APB, Ivonete 
Fernandes de Almeida.

Como colaborar
Ivonete frisou que atual-

mente contam com o aluguel 
das salas e com as notas fiscais 
paulista que, apesar de redu-
zidas, “estão sendo de grande 
ajuda neste momento”.

Com a retomada do comér-
cio, a entidade espera que a 
quantidade de notas aumente 
e para quem não sabe como 
funciona, mas quer colaborar, é 
muito simples: nos estabeleci-

Nota Fiscal colabora para manutenção do 'Jovem Aprendiz'
Com eventos cancelados, APB conta com aluguel de salas e lançamento das notas fiscais 

mentos parceiros, há uma cai-
xa com o logotipo da APB que o 
consumidor poderá depositar 
o seu cupom fiscal (lembran-
do que não pode colocar o CPF 
para doar). Também é possível, 
já no estabelecimento, passar o 
CNPJ da APB ao pagar a conta.

Outra forma é cadastrar a 
entidade no site da Nota Fiscal 
Paulista para que ela receba 
as doações automaticamente 
(sem a necessidade de enti-
dade pegar o cupom nas cai-
xas para lançá-lo no sistema). 
Neste caso, basta entrar no 

site da Nota Fiscal, colocar seu 
CPF e senha, ir até a aba ‘En-
tidades’, selecionar ‘Doações 
de Cupons com CPF automá-
tica’, inserir o CNPJ da APB 
(59.022.046/0001-54) e esco-
lher por quanto tempo deseja 
fazer esta doação.

Retomada
Assim como nas escolas, 

os cursos oferecidos pela APB 
foram suspensos no início da 
quarentena. São cerca de 200 
adolescentes atendidos entre 
o PDI-1 e PDI-2. Esta sema-

na, a partir da autorização de 
alguns pais e seguindo proto-
colo específico, alguns cursos 
foram retomados. Ivonete ex-
plicou que o objetivo é permi-
tir aos jovens a finalização dos 
cursos que terão continuidade 
no próximo ano (nível avança-
do), não superlotando as salas 
do primeiro ano.

Porém, a APB informou 
que caso os jovens descum-
pram qualquer regra voltada 
ao combate do Coronavírus, 
poderá reavaliar a retomada 
de cada curso.


