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Com a quarentena imposta 
para o combate ao Coronaví-
rus, o prefeito de Holambra, 
Fernando Fiori de Godoy, es-

tabeleceu, a partir de decreto, 
as regras para o atendimento 
presencial em comércios con-
siderados essenciais. Enquan-

to isso, as ruas estão desertas, 
numa prova que, aos poucos, o 
brasileiro passou a entender a 
gravidade da doença.
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supermercados e farmácias mudam forma de atendimento para garantir proteção de clientes e funcionários
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Editorial

O mundo vem escrevendo, nos 
últimos meses, um capítulo 
inédito em sua história recen-
te. Um vírus paralisou a todos, 
trancafiou – até por escolha 
própria – milhares de pessoas 
em suas casas. Intensificou o 
convívio, mudou as relações. 
Quando o coronavírus fez as 
primeiras vítimas, na distan-
te China, poucos brasileiros 
acreditavam que a doença 
chegaria por aqui. Mas che-
gou. E, aos poucos, mesmo co-
locando a saúde em primeiro 
lugar, cada país, cada cidade, 
vem enfrentando seus pró-
prios demônios. 
Holambra, sempre referência 
para o turismo, vem sofrendo 
com o isolamento imposto vo-
luntariamente ou por decreto 
governamental. Se muitas ve-
zes os moradores reclamavam 

das ruas lotadas e da demora 
para o atendimento em alguns 
estabelecimentos, hoje pode-
riam – se fosse recomendado 
- vagar pelas ruas desertas. 
E com o cancelamento dos 
eventos nos quatro cantos do 
país, Holambra se deparou 
com outro problema: as ven-
das das flores despencaram. 
Sim, turismo e flores em que-
da. E quem até então critica-
va os investimentos feitos no 
turismo ou não compreen-
dia o valor das flores para a 
economia holambrense, vai 
entender na prática: os dois 
setores empregam – direta 
o indiretamente – a grande 
maioria dos moradores. Se 
não entenderam esta equa-
ção enquanto a cidade era 
considerada um modelo, vão 
entender agora. Como dizem, 

é pela dor ou pelo amor. 
Neste momento de crise mun-
dial, é hora das lideranças en-
tenderam o seu papel: preci-
sam dar o exemplo e, por bem 
da nação, não podem cair em 
contradições ou atacar setores 
sem total domínio. Isolamento 
é isolamento. Se tem alguma 
medida mais eficaz, ainda não 
foi testada. Será que o Brasil 
quer ser pioneiro? 
Especificamente sobre Holam-
bra, um ingrediente sempre 
presente durante sua forma-
ção precisará ganhar ainda 
mais força: o cooperativismo. 
Juntos, e sem discursos feitos 
em causa própria, os holam-
brenses poderão se reinventar. 
Terão perdas. Mas caberá a 
cada um compreender como 
enfrentarão esta crise. Por to-
dos e por eles. 

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
HOLAMBRA

Quer sorvete, meu filho?”, per-
gunta José Maria, de 65 anos, a 
todos os pacientes que entram e 
saem da Unidade de Pronto Aten-
dimento da Lapa, na zona oeste 
de São Paulo. José trabalha como 
vendedor de sorvete no estacio-
namento do hospital há 30 anos. 
Parte do grupo de risco do co-
vid-19, o vendedor afirma não ter 
medo de contrair a doença e que 
não lhe sobram muitas opções 
senão trabalhar todos os dias. “O 
que você quer que eu faça? Se 
não morrer desse vírus, morro de 
fome. Não posso parar de traba-
lhar” (UOL). Retrato do Brasil real!

E o surto que assola o mundo 
chegou por aqui com força total. 
Recomendações e orientações 
das autoridades sanitárias visan-
do a proteção individual estão 
sendo desrespeitadas por parcela 
da população ainda inconsciente 
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da real contaminação do coro-
navírus. Parcela que acreditando 
em atos, palavras irresponsáveis e 
exemplos levianos do presidente 
da República, diariamente – em 
oposição à realidade cientifica - e 
prestando um desserviço ao país, 
confunde a realidade que estamos 
vivendo. Pior, pode com suas tres-
loucadas atitudes levar à morte 
milhares de inocentes. 

Na contramão, a quarentena 
imposta a todos nós vem revelan-
do comportamentos de solidarie-
dade em larga escala, retidos sob 
a capa da desconfiança e soberba, 
nivelando classes sociais e alargan-
do a compreensão sobre o que é 
humanismo. Passada a tormenta 
o mundo não será mais o mesmo, 
nós não seremos mais os mesmos, 
peças desencaixadas encontrarão 
seu lugar e, quem sabe, o perfil do 
ser humano terá sido redesenhado. 

Á razão e a lógica deverão se 
dar as mãos fazendo com que a 
espécie compreenda que as ne-
cessidades do homem na busca de 
sua sobrevivência independem de 
raça, cor, sexo, condição social. 

Depois de tudo que estamos 
passando não caberá mais lugar 
para Josés desesperançados nem 
sobrevivência em condições de 
absoluta insalubridade neste país 
onde apenas 38% do esgoto é tra-
tado, onde dos 5.570 municípios 
brasileiros 2.659 não monitoram 
a qualidade da água. Lembrando 
que a responsabilidade por nossa 
qualidade de vida não é apenas de 
governos. Se não atuam a contento, 
que façamos valer nossa cidadania 
mediante uniões apartidárias fa-
zendo valer a voz além das urnas.   

A lição do aprendizado a que 
estamos, todos, sendo submeti-
dos terá sua prova final ao abrir-
mos as portas de nossas casas 
para sair, retornar à liberdade 
sem medo, revisarmos priorida-
des dentro de um novo contexto. 
Nada será como antes e, assim, de-
veremos agir com firmeza em prol 
das mudanças que irão se apre-
sentar visando um equilíbrio mais 
justo no atendimento às necessi-
dades dos menos aventurados.

Confira!
Para pequenos empresários 
neste momento de crise

O JC traz uma contribuição de Ricardo Claro Mar-
tins e Maria Beatriz Teruel F. de Queiroz, profissio-
nais com experiência de gestão empresarial, num 
texto em que aponta diversos artifícios gerenciais e 
legais que podem ser usados pelos empresários em 
algumas decisões importantes para o momento.

Para ajudar o pequeno empresário, também 
apresentam algumas medidas legais e emergen-
ciais do Governo Federal para diminuir o impacto 
econômico negativo na vida das empresas.

O texto e os anexos, na íntegra, poderão ser 
acessados e baixados no site do Jornal da Cidade: 
www.jcholambra.com.

Queridos leitores!
Espero que estejam 

bem, seguindo todas as 
orientações para o en-
frentamento do novo 
Coronavírus. Eu estou 
muito bem. Mas, infe-
lizmente, esta semana 
vou deixá-los sem minha 
crônica. Volto com novi-
dades na próxima edi-
ção! Enquanto isso, não 
se esqueçam de lavar as 
mãos infinitas vezes. 

Abraços calorosos!   
Da amiga de sempre,
Ilda de Barros
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Semana começa com 
quarentena e caso confirmado

Coronavírus

Decreto limita número de pessoas em estabelecimentos e proíbe corte de energia elétrica

Confira o que pode 
e o que não pode 
abrir a público
Pode: Serviços de saúde 
como hospitais, clínicas de 
especialidades médicas e 
odontológicas, de exames, 
laboratórios e farmácias.
Alimentação, como super-
mercados, padarias e açou-
gues, não sendo permitido o 
consumo no estabelecimen-
to. Bares, restaurantes, trailers, 
feirantes, lanchonetes e lojas 
de conveniência poderão 
atender somente por meio 
eletrônico ou telefone, com 
serviço de entrega (delivery).
Abastecimento e serviços em 
geral como postos de com-
bustíveis, agências bancárias 
e lotéricas, agências de cor-
reios, agências de comércio 
exterior, oficinas mecânicas, 
serviços de transporte (táxis 
e motoristas de aplicativos), 
pet shops, bancas de jornal, 
mercados de flores, órgãos de 
imprensa e distribuidoras de 
água e de gás.
Demais estabelecimentos 
co merciais não poderão, em 
hipótese alguma, operar com 
atendimento ao público, sen-
do permitida a atividade por 
telefone e meios eletrônicos 
de vendas.

Helga Vilela

A rotina mudou em Ho-
lambra: desde segunda-feira, 
quando o prefeito Fernando 
Fiori de Godoy decretou pe-
ríodo de quarentena na ci-
dade, as atividades públicas 
e o funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais fo-
ram parcialmente suspensos 
(confira box).

No mesmo dia foi con-
firmado o primeiro caso de 
coronavírus em Holambra: a 
paciente é uma jovem de 25 
anos e que, assim como sua 
família, encontra-se em iso-
lamento domiciliar. O caso, 
importado, está sendo moni-
torado pelo corpo médico do 
município e a jovem encon-
tra-se estável.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde informou 
que foi colhido o exame de 
detecção viral da paciente, 
porém,por orientação da 

Diretoria Regional de Saú-
de, ele não foi encaminhado 
ao Instituto Adolfo Lutz e 
a confirmação foi feita ten-
do por base o protocolo do 
Ministério da Saúde que, a 
partir do reconhecimento 
da transmissão comunitária 
do novo coronavírus no país, 
estabeleceu que a testagem 
seria feita apenas em casos 
graves, com pacientes inter-
nados. Nos demais, conside-
rados leves, será levado em 
conta o critério clínico-epi-
demiológico. Por exemplo: 
o médico atende um pacien-
te que apresenta sintomas 
e teve contato com alguém 
contaminado pelo novo coro-
navírus. A orientação é para 
que ele notifique como caso 
positivo para Covid-19 e dê 
sequência ao protocolo de 
isolamento e varredura.

Atendimento
Entre os dias 23 e 25 de 

março, 40 pessoas procura-
ram as unidades de saúde 
do município com sintomas 
respiratórios. Foi confirma-
do, no entanto, apenas um 
caso do novo coronavírus, 
por critério clínico-epide-
miológico. Porém, para todos 
os pacientes com sintomas 

respiratórios são orientados 
a permanecer em isolamento 
domiciliar por 14 dias. “To-
das as decisões tomadas pela 
Vigilância Epidemiológica de 
Holambra seguem protoco-
los do Ministério da Saúde”, 
reforçou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Determinação: decreto lista comércios que poderão manter 
atendimento presencial durante a quarentena
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Conselhos psicológicos para apoio aos idosos
A melhor maneira de evi-

tar que o novo coronavírus 
se alastre ainda mais é ficar 
em casa. No caso dos idosos, 
grupo mais vulnerável dian-
te da pandemia, o isolamen-
to social torna-se algo ainda 
mais urgente. O confinamen-
to, no entanto, pode gerar 
outros problemas, princi-
palmente em se tratando de 
pessoas da terceira idade. A 
falta de interação social e a 
falta de contato com a famí-
lia podem gerar ansiedade e 
agravar casos de depressão.

Os idosos, porém, já tive-
ram muitos outros enfren-
tamentos ao longo da vida. 
Quando os filhos e netos 
eram ainda projetos de vida, 
eles já se viravam por aí. En-
tão, os filhos e os cuidadores 
de pessoas idosas também 
precisam prestar atenção em 
seus próprios medos e ansie-
dade e não tratarem os ve-
lhos como crianças ou como 

idiotas, partindo do princípio 
ideologicamente defendido 
de que “todo velho é teimo-
so”. Deve-se fazer uma outra 
leitura disto: “todo o velho 
tem seu jeito próprio de vi-
ver”.

O cuidador ou os filhos 
poderão incentivar ideias 
simples que podem surtir 
bons resultados.

- Proteja seus pais e seus 
avós e outros idosos que pre-
cisem de você. Não os deixem 
se sentirem abandonados.

- Descubram os jogos 
esquecidos nas gavetas de 
casa, os quais podem ajudar 
muito na tarefa de distração. 
São atividades que contém 
linguagens conhecidas por 
seus pais e avós e uma forma 
de “conversa” possível para 
além dos noticiários. A pro-
pósito, regular esse disposi-
tivo é extremamentea sau-
dável, para evitar ansiedade 
desnecessária.

- Registre com ele suas 
histórias de vida, ou de fatos 
importantes do passados. 

Histórias, lendas, política, 
estilo de vida, casamen-

to, filhos, tecnologias da 
época, educação dos fi-
lhos etc. As fotos guar-
dadas, muitas vezes 
em caixas de sapatos, 
podem ser uma forma 

de trazer aos idosos a im-
portância de sua história e 

fazer com que se recordem 
de momentos felizes. Tudo 

isso pode ser compartilha-
do também de forma virtual. 
Registre estas histórias. En-
sine sua mãe a gravá-las ou 
escrever no computador ou 
caderno. Eles poderão servir 
para o registro de momentos 
históricos em que vivemos ou 
para perpetuar mesmo a his-
tória de sua família.

- Organizem com eles um 
pequeno dicionário de pala-
vras e termos antigos que não 
são comuns hoje, ou são ape-
nas regionalizados. Você esta-
rá valorizando o conhecimen-
to deles, ativando a memória 
deles, preenchendo o tempo 
deles e seu também, além de 
preservar a história de cada 
um.  Quem sabe não pode-
mos juntar tudo isto e fazer 
uma publicação desta produ-
ção, para uma grande festa de 
lançamento, quando tudo isto 
passar (se alguém precisar de 
assessoria gratuita para or-
ganizar estas duas atividades 
acima, podem me contatar 
pelo whatsapp 98820 5588).

- Resgatar filmes antigos, 
a partir do que eles gostam, 
sugerindo títulos, caso eles 
não estejam no mesmo am-
biente dos demais parentes. 
Isto pode ajudar a aliviar o 
sentido de afastamento, além 
de ser um poderoso método 
de distração e divertimento.

- Também são vitais as li-
gações ao longo do dia para 
aqueles que estejam distan-
tes. Neste caso, devemos fa-

zê-los se sentirem seguros, 
reforçando que esse período 
difícil é algo passageiro, mas 
que requer cuidados. Mas 
não os sufoquem, Não 
os infantilizem. Aten-
tem para o fato de que 
a maioria dos idosos só 
fazem o que realmente 
querem. Não imponham 
nada a eles, a não ser a 
quarentena. Se resistirem 
à quarentena, diga a eles que 
é também sua proteção. Pais 
não perdem nunca o senti-
mento de proteção aos filhos, 
mesmo que eles sejam adul-
tos e velhos também

- Lembrem-se que as sen-
sações de tristeza, angústia 
e desorganização de todos, 
nestes momentos de incerte-
za não são apenas dos idosos. 
São de todos, diante de uma 
necessidade de reprogramar 
a vida de maneira tão abrupta.

- Fiquem atentos aos de-
sejos dos idosos e a sua capa-
cidade de aconselhar os mais 
jovens. Eles têm experiência 
de vida e eles viveram tem-
pos em que toda esta tecno-
logia disponível, inclusive de 
saúde que nos ajuda muito, 
ainda não existia.

- Ponham os netos ou a 
crianças para falarem com 
eles via câmera, quando esti-
verem distantes. A vovó pode 
ensinar algo para seus netos, 
como por exemplo, fazer um 
docinho, uma comida. Os ne-
tos podem ensinar a vovó a re-

solver um problema com seus 
celular ou a regulação de uma 
peça eletrônica que as crian-
ças quase sempre dominam.

- Façam com eles, via in-
ternet e se eles quiserem, 
encontros virtuais para, por 
exemplo, leitura dos evange-
lhos, reza do terço, novenas, 
orações, reflexões diversas, 
seja qual for da orientação re-
ligiosa do Idoso. Mas, lembre-
-se que deve estar centrado na 
opção religiosa do idoso e não 
na dos filhos ou responsáveis.

Bem, viver é sempre com-
plicado. Desde o momento 
que o útero se contrai para 
iniciar o nascimento, estamos 
em perigo. Mas, viver  é deli-
ciosamente perigoso. Apren-
damos com este momento.

Jaime Lisandro Pache-
co; psicólogo e gerontólogo.

E-mail: jaimelisandro@
hotmail.com ou whtsapp 

(19) 98820 5588

ARTIGO
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Comércios adotam novas regras de atendimento
Entre as recomendações estão manter distância, evitar consumo exagerado e reforçar a higienização

Helga Vilela

  
A partir do decreto que 

estabeleceu o período de 
quarentena em Holambra 
(confira ao lado), os estabe-
lecimentos que prestam ser-
viços considerados essenciais 
– como supermercados e far-
mácias – seguirão abertos ao 
público durante a pandemia 
do coronavírus, mas já adota-
ram medidas que reforçam a 
segurança dos clientes e dos 
funcionários.

No Supermercado Makim, 
os carrinhos são esteriliza-
dos com frequência e foi dis-
ponibilizada uma pia para os 
clientes higienizaram suas 
mãos na entrada e na saída. 
Outra opção é o álcool em gel, 
que pode ser utilizado no bal-
cão de entrada.

Para evitar aglomerações, 
foi limitada a entrada máxi-
ma de 40 pessoas e todas são 
orientadas a ficar o menor 
tempo possível (sugerem até 
20 minutos) dentro da loja. 
Outra medida foi a colocação 
de faixas vermelhas que indi-
cam a distância mínima entre 
as pessoas, evitando aglome-
rações na padaria, açougue e 
na entrada. Os funcionários 
que manipulam alimentos 
estão com máscaras e luvas 
(EPIs considerados obrigató-
rios neste período), itens que 
não estão disponíveis para os 
clientes (nunca foram ven-

didos no supermercado). O 
supermercado também redu-
ziu o quadro de funcionários, 
uma vez que passaram a aten-
der apenas em dois turnos – 
manhã e tarde. Entre os itens 
mais procurados estão álcool 
em gel e álcool líquido, ambos 
em falta e sem previsão de 
chegada. Papel higiênico – e 
outros tipos de papel - tam-
bém está na lista dos mais 
vendidos e pode ser encon-
trado em várias marcas. Entre 
os alimentos estão leite, arroz 
e feijão. “Esta procura tanto é 
por medo de ficar sem o pro-
duto quanto para fazer esto-
que, evitando a necessidade 
de sair de casa”.

O Supermercado Eva tam-
bém redobrou os cuidados 
com a limpeza e intensificou 
a frequência de limpeza dos 
cestos, carrinhos, máquinas 
de cartões, caixas e demais 
espaços na loja. Pontos para 
uso de álcool em gel foram 
espalhados por toda a loja, 
além de uma pia para que os 
clientes possam lavar as mãos 
antes de entrar e ao sair das 
compras. Cartazes de boas 
práticas foram afixados em 
pontos estratégicos. 

Já a equipe está recebendo 
treinamentos sobre os proto-
colos do COVID-19, inclusive, 
a não utilização de máscaras 
e luvas que, segundo orienta-
ções, só devem ser utilizadas 
por pessoas que apresentam 

algum tipo de sintoma e pelos 
profissionais que manipulam 
os alimentos, que por lei é 
obrigatório.

Em relação às compras, 
aumentou a procura por itens 
como pão de forma, derivados 
de leite e produtos de limpe-
za. Produtos utilizados no 
combate ao Covid-19, como 
álcool em gel e desinfetantes, 
estão em falta no geral. Mar-
cos Wagemaker, sócio-pro-
prietário, explicou que devido 
às restrições de circulação 
entre alguns estados e muni-
cípios, o abastecimento está 
acontecendo dentro do prazo 
de entrega dos fornecedores. 
“Existe um esforço do setor 
supermercadista para manter 
o abastecimento o mais próxi-
mo da normalidade. Até o mo-
mento estamos conseguimos 
manter nossas prateleiras 
abastecidas, com exceção do 
álcool em gel e desinfetantes 
no geral”.

Nas farmácias, a rotina 
também mudou. Michele An-
geloni apontou que optaram 
por levar o balcão de atendi-
mento até a entrada da loja, 
evitando aglomeração den-
tro do estabelecimento. “Está 
muito corrido, pois muitos 
clientes estão com medo de 
ficar sem seus medicamen-
tos, mas estamos trabalhan-
do para atender a todos, 
mesmo que demore um pou-
co mais”. Por enquanto, entre 

- Obrigatoriedade de utilização do álcool em gel 70% para higieni-
zação de clientes e público em geral no comércio local e nos servi-
ços públicos de atendimento que permanecerem abertos
- Afixação, em local de fácil visualização, de cartazes informativos 
com orientações sobre distanciamento mínimo, limpeza, higieniza-
ção das mãos e cuidados voltados a prevenção do contágio pelo 
COVID-19.
- O acesso do público em supermercados, mercados e vendas em 
geral deve ser limitado. Estabelecimentos de pequeno porte (até 
300m²) podem receber, no máximo, 10 pessoas por vez. Os de mé-
dio porte (entre 301m² e 2.000m²) até 20. E locais de grande porte 
(acima de 2000m²) não devem receber mais de 60 pessoas. 
- O atendimento ao público deve respeitar horário limite de abertu-
ra e fechamento dentro do período compreendido entre 7h e 19h, 
de segunda-feira a domingo.
- A distância nas filas entre clientes deve ser de, no mínimo, 1 metro.

O que determina o decreto

os produtos em falta estão 
álcool 70% e alguns medica-
mentos ligados à prevenção 
da gripe e aumento da imuni-

dade, como Vitamina C. Itens 
como luvas e máscaras estão 
disponíveis apenas para uso 
dos funcionários.
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Infectologista aponta ações contra o coronavírus

Helga Vilela

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontou, nesta 
terça-feira, uma “aceleração 
muito grande” no número de 
casos do novo coronavírus nos 
Estados Unidos, o que poten-
cialmente poderá tornar o país 
o novo epicentro da pandemia: 
na terça-feira, o país contava 
com  42 mil pessoas contami-
nadas, sendo mais da metade 
em Nova York. Ontem, o núme-
ro de casos nos EUA já ultra-
passava os 67 mil.

O infectologista e epide-
miologista da Divisão de Con-
trole de Doenças do Depar-
tamento de Saúde de Nova 
York, Daniel Eiras, filho de 
brasileiros, atende pacientes 

com infecções como HIV e tu-
berculose mas, atualmente, 
é  membro do grupo de res-
posta emergencial da cidade à 
pandemia de coronavírus. Em 
entrevista ao Jornal da Cidade 
de Holambra, Eiras explicou 
que embora as comunidades 
científicas e de saúde pública 
mundiais tenham aprendido 
muito com algumas das recen-
tes epidemias – como a SARS 
em 2003, o H1N1 em 2009 e o 
Ebola em 2013-14 – é necessá-
rio, neste momento, olhar bem 
atrás, para a gripe espanhola 
de 1918, para encontrar uma 
pandemia semelhante a esta 
em termos da extensão das in-
fecções e seus efeitos na socie-
dade e na vida cotidiana. “Não 
vimos durante nossa vida uma 

pandemia como essa. Dito isto, 
muitos dos princípios básicos 
de saúde pública que se apli-
caram a epidemias anteriores 
também se aplicam a este: 
lavar as mãos, testar e isolar 
rapidamente e identificar sub-
conjuntos vulneráveis da po-
pulação”.

Para o infectologista, a re-
comendação de permanecer 
em casa é, até o momento, a 
mais assertiva. “Ficar em casa, 
como parte do ‘distanciamento 
social’ ou da auto-quarente-
na, é provavelmente a medida 
mais eficaz que a população 
pode tomar para diminuir a 
propagação de um vírus res-
piratório como o SARS-CoV-2”, 
disse, ao citar que estudos re-
centes indicam que até 70% 

disseminação na comunidade, 
como o fechamento de escolas 
e a recomendação de auto-iso-
lamento”, completou.

Ao explicar o aparecimento, 
de tempos em tempos, de novas 
pandemias como essa do coro-
navírus, Eiras esclareceu que 
epidemias como o COVID-19 
são sempre processos naturais: 
geralmente começam quando 
as pessoas entram em contato 
próximo com uma nova espé-
cie de animal e a teoria atual 
é que o vírus SARS-CoV-2 se 
originou em uma espécie de 
morcego no centro da China e, 
depois, se espalhou para um 
hospedeiro intermediário que 
estava disponível em alguns 
dos mercados de animais vivos 
na cidade de Wuhan, em no-
vembro de 2019. “Espalhou-se 
por toda a comunidade até que 
hospitais na província de Hubei 
e regiões vizinhas começaram 
a ver um aumento no número 
de pacientes internados por 
pneumonia grave. Dentro de 
um mês, essa nova espécie de 
coronavírus foi identificada. 
Infelizmente, porém, com a fre-
quência e a velocidade com que 
as pessoas viajam pelo mundo 
nesse momento, o vírus já ha-
via se espalhado antes que as 
medidas de contenção pudes-
sem ser efetivas”.

Confira entrevista completa 
do infectologista Daniel Eiras 
ao Jornal da Cidade no nosso 
site: www.jcholambra.com.

dos casos de coronavírus são 
transmitidos por pessoas por-
tadoras assintomáticas do ví-
rus. “Como você pode ver nos 
relatórios dos Estados Unidos 
e da Europa, a maioria de reu-
niões foram encerradas ou can-
celadas (.…). O objetivo disso é 
diminuir o número de pessoas 
potencialmente expostas ao co-
ronavírus. Isso vai certamente 
diminuir a curva epidêmica e, 
esperamos, evitará que os hos-
pitais se sobrecarreguem”.

Mesmo com esta recomen-
dação, Eiras apontou que os 
Estados Unidos tiveram uma 
resposta inicial relativamente 
lenta à epidemia. E explicou: as 
medidas iniciais foram focadas 
na “contenção”, o que signifi-
ca impedir entrada do vírus 
no país (as medidas incluíram 
o fechamento de fronteiras e 
o monitoramento de pessoas 
entrando no país). “Quando 
ficou claro que já havia disse-
minação de coronavírus, os 
Estados Unidos adotaram uma 
estratégia de “mitigação”, que 
incluía medidas para limitar a 

Daniel Eiras atua em Nova York, estado mais afetado dos EUA, país que contabiliza mais de 67 mil casos da doença

“Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações  
e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida  

pertencem a Deus” Livro: Ailas da Vida 
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Saúde mantém vacinação em domicílio para idosos

Até o fim da tarde de 
quarta-feira, 502 pessoas 
com 60 anos ou mais, o que 
representa 46,48% da popu-
lação nesta faixa de idade no 
município, já tinham rece-
bido a vacina contra o vírus 
Influenza, causador da gripe. 
Para este público, o Depar-
tamento Municipal de Saúde 
optou pela vacinação em do-
micílio, por meio de agenda-
mento. O objetivo é eliminar 
a necessidade de locomoção 
dos idosos, reduzindo o risco 
de contaminação pelo novo 
Coronavírus.

Para solicitar a dose, que 
é gratuita, o morador deve 
ligar para o telefone (19) 
3802-2744 ou então para o 
3802-8000, aguardar a gra-
vação e pedir para falar no 
setor de Vigilância em Saúde.

Esta primeira fase da 
campanha, iniciada segunda-
-feira, também inclui os pro-
fissionais de saúde: para este 
público, a vacinação aconte-
ce nas unidades básicas do 
Imigrantes e Santa Margari-
da, de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 15h, e no Fundão, 
às quartas-feiras, das 13h30 
às 15h30. Até agora, 54,50% 
destes profissionais foram 
imunizados. “A população 
idosa está consciente e aten-
deu ao chamado”, afirmou o 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Consultas com especialistas
Já a partir da próxima se-

gunda-feira, dia 30, o agen-
damento de consultas de 
especialidades médicas e de 
exames passa a ser realizado 
exclusivamente nas três uni-
dades básicas de saúde do 
município. O objetivo é evitar 
aglomerações na Policlínica 
Municipal, minimizando o 
risco de contaminação pelo 
novo Coronavírus. Desde a 
última segunda-feira, a Po-
liclínica, que atende urgên-
cias e emergências, adotou 
o protocolo internacional de 
classificação de risco, o Man-
chester, que define, de acor-
do com a gravidade, a ordem 
de atendimento. Para evitar 
risco de contágio, pacientes 

Departamento mudará, a partir de segunda-feira, local para agendamento de consultas e exames

com consultas e exames no 
local devem acessar o prédio 
pela lateral.

O acesso principal à uni-
dade está dedicado a casos 
de pronto-atendimento, or-
ganizado para separar pa-
cientes com sintomas gripais 
de moradores que buscam 
assistência por outras ra-

zões. “A Policlínica está pre-
parada para atender casos 
graves do novo Coronavírus 
e conta com espaço especí-
fico de espera para pessoas 
com sintomas respiratórios. 
Em caso de suspeita de Co-
vid-19, o paciente será ime-
diatamente isolado”, explicou 
o diretor da pasta.

Região
Em Cosmópolis, Artur 

Nogueira e Santo Antônio de 
Posse, os primeiros dias da 
campanha foram tranquilos, 
com adesão da população 
idosa: prova disto é que, em 
algumas cidades, a primeira 
remessa da vacina esgotou 
logo no começo da semana. 
Em Artur Nogueira, além dos 
pacientes receberem a vacina 
em suas casas, também tive-
ram a opção de usufruírem do 
sistema ‘drive thru’, receben-
do a dose no veículo. Propos-
ta semelhante foi aplicada em 
algumas unidades de saúde 
de Jaguariúna: por lá, os ido-
sos que foram de carro até as 
UBSs que adotaram esse sis-
tema, receberam a vacina sem 
precisar descer de veículo.
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Nº1149 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1,  3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro: 
MATHIJS VAN ROOIJEN , nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão agrônomo , nascido em Mogi Mirim 
SP, no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa 
(18/10/1990), residente e domiciliado na Rua Pennings, 
196, Parque Residencial Dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP:13825000, filho de CORNELIS THEODORUS MARIA 
VAN ROOIJEN e de MARIA ELISA MILTENBURG VAN 
ROOIJEN. 
JESSICA CAMARGO FOSCHINI,  nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profissão agroecologa, nascida em 
Rio Claro , SP, no dia quinze de junho de mil novecentos e 
noventa e um (15/06/1991), residente e domiciliada na Rua 
Pennings,  196, Parque Residencial Dos Imigrantes, Holam-
bra, SP, CEP:13825000, filha de EDUARDO ALESSANDRO 
FOSCHINI e de MIRIAN RIBEIRO DE CAMARGO. 
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. 

Nº1155 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525, número 1, 3, 4 e 5do Código Civil Brasileiro: 
WELTON CÉSAR NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão supervisor de produção, nasci-
do em Campinas, SP, no dia oito de abril de mil novecentos 
e oitenta e sete (08/04/1987) residente e domiciliado na Rua 
10, 126, Residencial  Vila das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filho de NELSON NASCIMENTO e de MARIA 
DE LOURDES FEITOSA NASCIMENTO. 
ANGELA  DE  LIMA  MAXIMO, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Osasco, 
SP, no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/09/1989) residente e domiciliada na Rua 10, 126, Resi-
dencial Vila das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha 
de RONIE CARLOS MAXIMO  e de SHIRLENI CANDIDO 
LIMA MAXIMO. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei. 
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publi-
cado na impressa local. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO

Gilberto Guilherme José Wigman, nas atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social  como presidente desta Asso-
ciação, convoca seus associados para a Assembléia Geral 
Ordinária que a Associação de Saúde Holambra fará realizar 
no dia 15 de Abril de 2020, na sede social do Clube Fazenda 
Ribeirão, sito à Alameda Maurício de Nassau,  nº 894,  cen-
tro,  na Estância Turística de Holambra - SP,   em Primeira 
convocação às 19:00 h,  com a presença mínima de 50% 
(cinqüenta por cento) mais 01 (um) do número de associa-
dos com direito a voto.   Não havendo número legal para a 
instalação dos trabalhos,  ficam desde já convocados para 
a Segunda convocação às 19:30 h,  com a presença mínima 
de 40 associados, no mesmo dia e local,  com a seguinte 
Ordem do Dia:

1-)  Prestação de Contas do Conselho Deliberativo do Ex-
ercício de 2019 compreendendo:
a)  Relatório das atividades da Gestão;
b)  Apresentação e aprovação do Balanço Patrimonial do 
exercício 2019;
c)  Demonstrativo dos Resultados do exercício 2019;
d)  Parecer do C.Fiscal;
e)  Plano  de  atividades  da  Associação  para  o  exercício 
de  2020;
2-) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;    
3-) Outros assuntos de interesse da Associação, compreen-
dendo: 
a) Estatística Anual de Custos ASH.
4-) Encerramento.
                  
O número de associados com direito a voto nesta data  

é de 814 associados. (Art.16)   

Poderão se candidatar aos cargos eletivos,  todas as pes-
soas já associadas em tempo mínimo de 5 anos e que ten-
ham idade igual ou superior a 23 anos ( 05 anos após sua 
maioridade) e,  que na data da convocação da AG estiver-
em no gozo da sua capacidade civil e de seus direitos de 
associado.  (Art.40 Estatuto Social)   

Holambra,  23 de março de 2020

Maria Hendrika van Schaik
Presidente
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRA

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE 
HOLAMBRA

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

Dica:
Quais cuidados preciso adotar em casa?
O aumento na frequência da higienização de superfícies 
e do chão é necessário. Para isso devem ser usados água 
sanitária e desinfetantes. Roupas de banho e de cama

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS DA COOPERATIVA VEIL-
ING HOLAMBRA, CONVOCADOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 
2020. À RODOVIA SP 107 km 27, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO 
DE SANTO ANTONIO DE POSSE, ESTADO DE SÃO PAULO, 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 CONVO-
CAÇÃO, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) AS-
SOCIADOS, CONFORME NORMAS ESTATUTÁRIAS. CUMPRINDO 
COM O ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2º DO ESTATUTO SOCIAL DA 
CVH, O SÓCIO QUE CHEGAR APÓS O ENCERRAMENTO DO LIVRO 
DE PRESENÇAS, NÃO PODERÁ TOMAR PARTE NAS VOTAÇÕES.

ORDEM DO DIA:
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
CONSUBSTANCIADA PELO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINIS-
TRAÇÃO, 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 COB-
ERTURA 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.
PARA EFEITO DE CÁLCULO DE QUORUM DE INSTALAÇÃO DA AS-
SEMBLÉIA, O NÚMERO DE ASSOCIADOS, NESTA DATA, É DE 372 
(TREZENTOS E SETENTA E DOIS)

SANTO ANTONIO DE POSSE, 04 DE MARÇO DE 2020.

Johannes Maria van Oene
Presidente 

CORREÇÃO
Na edição de 6 de março (1289), a página 19, destinada aos edi-
tais, saiu com a data errada (28/02), mas as demais estão corre-
tas. Por este motivo, o edital do Veiling está sendo republicado 
na edição de hoje.

Faculdades reduzem valor da mensalidade
Os Centros Universitários de Jaguariúna e Max Plan-
ck de Indaiatuba e a Faculdade Agronegócios de Ho-
lambra (Faagroh) concederão aos alunos dos cursos 
de graduação presenciais, que estão com pagamen-
to em dia, a redução de 50% do valor das mensali-
dades com vencimento nos meses de maio, junho e 
julho de 2020. 
O reitor Ricardo Tannus explicou que o objetivo do 
apoio oferecido pelo grupo educacional é para que 
os estudantes possam garantir sua formação e busca 
pela empregabilidade durante este período de pa-

ralisação do país como uma das ações de enfrenta-
mento ao novo Coronavírus. O benefício incidirá so-
bre os valores efetivamente pagos em março e abril 
dentro dos respectivos vencimentos, e ocorrerá sem 
qualquer prejuízo dos benefícios que o estudante já 
possui, como bolsas de estudo, convênios e descon-
tos.
Se o estudante tiver alguma dúvida ou quiser mais 
informações, é só entrar em contato pelo e-mail su-
porte desconto@poliseducacional.com.br. 
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● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ● Espaços públicos são desinfetados

Seguindo o que já foi feito em outros países para o 
combate ao coronavírus, Holambra – assim como 
outras cidades brasileiras – iniciou esta semana a 
desinfecção de espaços públicos, de lazer e de gran-
de circulação de pessoas, incluindo as unidades de 
saúde da cidade. O trabalho está sendo realizado 
pelos funcionários, com apoio de empresários e co-
merciantes voluntários e dos bombeiros civis volun-
tários do município.
Empresas e comércios têm colaborado ativamente 
não apenas com trabalho, mas também através da 
doação de equipamentos que estão e serão utilizados 
na rotina de desinfecção. Segundo o grupo, a solução 
tem eficácia de até três dias. Depois disso a equipe 
terá que voltar aos locais para retomar a limpeza.

Polícia Municipal promove “Operação Visibilidade”
Até o momento – e apesar de posições contrárias – o isola-
mento social é a medida mais eficaz para conter a Covid-19. 
Mas entre os trabalhadores que estão na rua estão os policiais 
e, em Holambra, os funcionários do departamento de Segu-
rança e Trânsito têm atuado em diversas frentes para prevenir 
a disseminação do novo Coronavírus. Uma das ações é a Ope-
ração Visibilidade, realizada em diversos pontos da cidade e 
também em vias que dão acesso ao município. Quem passa 
pelos locais é abordado, orientado a ficar em casa e só sair em 
caso de necessidade. Também é realizado o monitoramento 
de veículos que entram e saem de Holambra. As ações con-
tam com a participação das Polícias Militar e Civil. 
Segundo o departamento de Segurança e Trânsito, o trabalho 
é de orientação: motoristas e moradores recebem a recomen-
dação para que só saiam de casa em caso de necessidade. 
Para este fim, o número de profissionais nas ruas aumen-

tou. Férias foram canceladas e profissionais que estavam de 
licença retornaram às atividades em função do aumento da 
demanda de trabalho. Todos são orientados a seguir rigoro-
samente as normas de higiene, como lavagem frequente de 
mãos e utilização de álcool em gel 70%. “A população deve 
ficar em casa, só sair em caso de necessidade, evitar locais 
com aglomeração de pessoas, manter a higiene e proteger 
pessoas do grupo de risco, como idosos e doentes crônicos”.E 
além de atuar no patrulhamento da cidade, a Polícia Munici-
pal tem feito a a fiscalização de estabelecimentos comerciais, 
garantido que apenas serviços essenciais permaneçam em 
funcionamento. 
Sobre as ocorrências registradas nos últimos dias, a Polícia 
Municipal informou que as mais comuns dizem respeito à 
perturbação de sossego (como queixas de som alto) e brigas 
domésticas. (HV)
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Interessados encaminhar currículo para: 
silvalocadora@silvalocadora.com.br 

SILVA LOCADORA 
CONTRATA

Motorista com habilitação ‘D’
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gar-
agem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitóri-
os (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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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

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

Localizada em Holambra. Possui 02
dorm. (1 suíte), 2 banheiros, sala de 
jantar e TV, cozinha e lavanderia.
371,2 m2 total / 119,55 m2 constr.

Localizada em Holambra. Possui 03
dorm. (1 suíte), sala de estar e jantar,
cozinha, varanda gourmet. Cond. c/
área verde e área de lazer completa.
Casa em fase de acabamento. 

  

 

R$ 6.000,00 / mês - R$ 3.000,00 / mês -

Casa - Res. Flor D’Aldeia Casa - Holambra Casa - Res. Nova Holanda
Localizada no centro, próx. aos pontos
turísticos da cidade. 4 dorm. (2 suítes),
3 banheiros, 6 vagas garagem. Área 
de lazer, portão eletr. Zoneamento
Misto. 207 m2 constr. / 961 m2 total.

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

AluguelAluguelR$ 4.000,00 / mês - Aluguel

Localizada no bairro Imigrantes.
Possui 3 dorm. (1 suite), 2 closets, 
sala de estar e jantar, cozinha com
dispensa, churrasqueira e lavanderia.
200 m2 total.

Cadastramento antecipado, com
prioridade na escolha do lote e 

bônus! Fale com a nossa equipe!

Lotes de 250 m2 até 320 m2!

R$ 2.400,00 / mês -

Casa - Holambra

Residencial e Comercial

RES. FLOR D’ALDEIA
MOGI MIRIM

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

Aluguel

O MELHOR INVESTIMENTO
DA ATUALIDADE É EM IMÓVEL!
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(19) 3802.4792   |  98352-1696
(19) 3802 13 45    |  98232-3651

LOCADORA E
TRANSPORTE

 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

LOCAÇÃO COMERCIAL - HOLAMBRA
- IMIGRANTES:  Sala com banheiros (85m²)
- CENTRO: Sala c/ 01 banheiro 50m²  (Galeria)
- CENTRO: Sala c/02 banheiros 200m²  (Galeria)
- GIRASSÓIS DE HOLANDA : Barracão - 240m²
- JD DAS TULIPAS: Barracão 350m²
- MORADA DAS FLORES: Barracão - 240m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 95m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 200m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CENTRO: Terreno de 510m² c/02 casas (uma de 
180m² com 04 dorms e outra de 70m² com 02 
dorms) - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : PREÇO DE 
OPORTUNIDADE - Terreno   de 5890m² - com casa 
ampla, chalés, piscina, quintal gramado e arborizado
- CONDOM. VILLA DE HOLANDA: CASA: 04 
dorms (02 sts), 03 salas, lareira, cozinha, lavande-
ria. Área com churrasqueira, forno a lenha, ban-
heiros, piscina e quintal. (1950m² c/ 512,95m² ac ) 
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms 
(sendo 01 suíte), sala ampla, banheiro, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com fogão e forno a 
lenha (406m² c/ 166m² ac) + 01 terreno de 406m² 
livre de construção
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms, 
sala de TV/estar, banheiro, cozinha, lavanderia, 
banheiro externo e garagem (406m² c/ 107m² ac)
- PQ RESID. DOS IMIGRANTES : SOBRADO: 04 
dorms com armários planejados, sala 02 ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem com portão automático.
- JD HOLANDA: CASA:  03 dorms (01st), banh so-
cial, cozinha com armários, lavanderia fechada e 
quintal (300m² terreno com 147m² de ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro social. 
Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 dorms 
(01st), sala/cozinha, banheiro social, lavanderia 
(250m² c/ 55m² ac)
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL 

- STO ANT. DE POSSE: JD VILA RICA II - 
SOBRADO: 03 dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 
lavabo, despensa e área de serviço. Aquecimento 
solar, cisterna de 1.500L, garagem para 04 carros. 
(terreno de 300m² com 270m² a/c)
___________________________________

TERRENOS A VENDA - HOLAMBRA
- COND. FLOR D’ALDEIA: 440m² / 360m²
- COND. PORTAL DO SOL: 474m² / 540m (coml)
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado
- IMIGRANTES: 300m² /  309,62m (lote misto)
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- COND NOVA HOLANDA: 406m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, banh, 
sala de jantar, coz, lavanderia com banheiro
- CENTRO: APTO - 02 dorms, sala, banheiro, 
cozinha, lavanderia.
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, co-
zinha, despensa, lavanderia, quintal amplo e 
gramado, portão automático
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, 
cozinha com armários, banheiro externo, la-
vanderia e quarto de despensa externo
- JD DAS TULIPAS: CASA - 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro, sala, sala de jantar/cozinha, lavanderia, 
área com churrasqueira, portão automático

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banh social, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha com armários, lavander-
ia com banheiro.  
- STO ANT. DE POSSE (RINCÃO): CASA - 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- STO ANT. DE POSSE (PEDRA BRANCA): 
CASA - 03 dorms, sala, cozinha, banheiro, la 
vanderia, portao automático

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

Atendimento presencial 
interrompido até segunda ordem.

Atendimento pelo Whatsapp
(19) 97408-6151
(19) 99779-2206



Setor de flores perde 70% da produção
Helga Vilela

O mercado de flores, que 
até o ano passado contava 
com resultados positivos 
e encarava, com otimismo, 
a proximidade do Dia das 
Mães, não passou ileso à 
pandemia do coronavírus: 
as vendas de flores e plantas 
ornamentais caíram 70% na 
semana passada. O presiden-
te do Instituto Brasileiro de 
Floricultura (Ibraflor), Kees 
Schoenmaker, informou que 
o maior motivo foi a deter-
minação governamental do 
cancelamento obrigatório de 
todos os eventos com a aglo-
meração de pessoas, como 
formaturas, casamentos, ani-
versários e até cursos.

A Cooperativa Veiling Ho-

lambra viu a crise em seus 
pátios: ficaram lotados com a 
sobra das flores e plantas não 
comercializadas, levando à 
suspensão temporária do lei-
lão. Apesar de ser difícil esti-
mar o total das perdas para o 
setor, o Ibraflor aposta que, 
somente no âmbito dos pro-
dutores, os prejuízos atinjam 
entre R$ 40 milhões e R$ 
60 milhões. Segundo Scho-
enmaker, a Prefeitura de Ho-
lambra, o Governo Estadual 
e o Ministério da Agricultura 
estão sensíveis ao problema 
e têm dado todo o apoio pos-
sível até o momento.

O diretor do Ibraflor, Re-
nato Optiz, reforçou que, 
neste momento, caberá aos 
produtores a decisão de 
manter ou parar, tempora-

ciclo curto, de alguns meses, 
enquanto outros contam 
com ciclo longo, de vários 
anos. Para cada situação, 
uma estratégia diferente”.

Especificamente sobre o 
Dia das Mães, o Ibraflor acre-
dita que todos os produtores 
serão atingidos, com ênfase 
para rosas e orquídeas. “Den-
tro do possível, terão que 
adequar sua produção para a 
nova realidade de demanda”.

De acordo com o Ibraflor, 
o Brasil tem cerca de 8.300 
produtores, 60 centrais de 
atacado (como as cooperati-
vas, por exemplo), 680 ataca-
distas e prestadores de servi-
ço e mais de 20 mil pontos de 
varejo. São cerca de 15.600 
hectares de área cultivada, o 
que coloca o país no oitavo 

lugar entre os maiores pro-
dutores de plantas ornamen-
tais do mundo. Apenas em 
2019, foram criados 209 mil 
postos de trabalho no setor, 
sendo que 54% dessas vagas 
são no varejo, 39% na produ-
ção, 4% no atacado e 3% em 
outras funções.

Doação
Durante esta semana, 

centenas de holambrenses 
encontraram flores em suas 
portas ou puderam retirá-
-las gratuitamente em alguns 
pontos da cidade. Para os 
holambrenses que recebe-
ram flores, a doação veio na 
hora certa: com o isolamento 
imposto para o combate ao 
coronavírus, as flores trouxe-
ram alegria.

Com cancelamento de eventos, situação dos produtores pode se agravar

Sobras do leilão: na última 
semana, apenas parte da 
produção foi comercializada

riamente, a produção. “A de-
cisão final é de cada produ-
tor, pois depende muito do 
tipo de produto e para qual 
segmento de mercado é di-
rigido. Alguns produtos têm 
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