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Educação
Prefeitura realiza ações nas 13 
unidades municipais de ensino, visando 
a segurança  para alunos e profissionais 
da rede, no momento da retomada das 
aulas presenciais 6

São Paulo volta à Fase Amarela
Covid-19

Holambra registrou 11 novos casos na última semana e com essa medida divulgada pelo Governo do 
Estado, as atividades econômicas passam a ser realizadas, novamente, com restrições.                   5

Saúde
‘Campanha  Fique Sabendo’ 
promove testes gratuitos de doenças 
sexualmente transmissíveis 5

Leia ainda
3 de dezembro é o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência. Saiba das 
dificuldades enfrentadas por alguns 
portadores 12
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Editorial

Durante as eleições munici-
pais em todo o Brasil, ouvimos 
muitas vezes, que a esquerda não 
foi bem e que os partidos de cen-
tro-direita ou de direita fizeram 
o maior número de prefeitos em 
todo o país.

Mas, o que significa isto para o 
dia a dia do cidadão? Esta é a per-
gunta que sempre fica, pois ambos 
os lados estão calcados em ideolo-
gias que dividiram o mundo: a di-
reita, que chamamos de liberal, ou 
neo Liberal e a esquerda que cha-
mamos de comunista ou socialista.

Os comunistas ou socialis-
tas, que compõem o bloco de es-
querda, têm seu foco na divisão 
de riquezas, na valorização do 
trabalho, no controle do esta-
do regulando as relações sociais 
e econômicas, na produção de 

oportunidades iguais para todos, 
estabelecimento de políticas so-
ciais que minimizem a pobreza e 
gerem oportunidades iguais aos 
pobres e ricos. 

Os liberais ou neo-liberais,  
que formam o que chamamos de 
direita, centram sua atenção na 
economia para geração de rique-
za, concentração de renda, com 
a exploração da mão de obra. 
Buscam tornar o estado mínimo, 
privatizando as empresas nacio-
nais e  buscam a  participação do 
capital internacional na econo-
mia, atraído pela mão obra farta 
e barata.  Nas relações humanas, 
focam-se na meritocracia e na 
concorrência em que cada um faz 
seu caminho por meio do estudo, 
competência e trabalho. 

Ambos os sistemas têm seus 

pontos positivos e negativos. Bas-
ta olharmos para alguns países 
liberais ricos, mas com grandes 
desigualdades sociais e com uma 
pobreza muitas vezes invisível.  
Mas se viramos a cabeça para o 
lado oposto, muitos países socia-
listas ou sofrem com seu processo 
de desenvolvimento econômico e/
ou têm uma rígida estrutura de 
controle do estado sobre as liber-
dades individuais e os empreendi-
mentos pessoais.

Mas, por que esta divisão? O 
Estado não devia estar em fun-
ção do bem-estar do ser humano?  
Não seria possível uma terceira 
via, como propôs Tony Blair, pri-
meiro ministro da Inglaterra, de 
1997 a 2007, em que se pudesse 
utilizar o melhor do Liberalismo e 
o melhor do Socialismo? 

Esquerda e Direita, Esquerda e Direita Histórias de Dona Ilda

Ela trabalhava conosco há 
mais de dez anos. Excelente, 
com a convivência passou a 
integrar a família, conhecen-
do todos os hábitos, alegrias e 
problemas. Se eu tivesse regis-
trado as centenas de fatos pi-
torescos que então ocorreram, 
teria assunto para um volume 
de muitas páginas. 

Certa vez quando trabalhá-
vamos na PUC-Campinas ela, 
eficientíssima, olhos acesos, 
gritou, espevitada, quando 
nos viu chegando em casa:

-“Depressa! O Reitor quer fa-
lar com vocês ao telefone, ur-
gente!”  

- No mesmo minuto tenta-
mos o contato, já que o tele-
fone estava desligado. Não 
o encontramos, felizmente, 
porque mais tarde liga nosso 
amigo Heitor, para tratar de 
assunto premente! Ou seja, 
apenas uma letra e o cenário 
todo mudara!

Ao ouvir comentários sobre 
currículos, dentro de sua sim-
plicidade, pediu que eu escre-
vesse à máquina o seu. Até 
que daria um belo currículo: 
certificados expedidos pela 
própria vida, que desenvolve-
ram seu espírito de iniciativa e 
estimularam sua agilidade de 
raciocínio! 

Outra vez, vejo chegar em 
casa, em direção ao atelier 
para as aulas, uma aluna de 
pintura diferente, que perten-
cia a outra turma e me admirei.    

-“ Como você adivinhou que 
havia uma vaga hoje?”

-“ A sua ajudante me infor-
mou e me trocou de turma”.

Porém, o fato que mais me 
impressionou, foi quando 
compramos TV em cores, logo 
nos primeiros lançamentos e 
teríamos que imediatamente 
viajar. A nossa ajudante em 
foco já havia aprendido a ma-
nobrar os controles da nova 
TV melhor do que todos nós. 
E agora? Deixar por tantos dias 
um aparelho novinho, tão caro 
na época ao “Deus dará”? Real-

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

mente seria preocupante.
Então pensamos o seguin-

te: um pequeno fio externo 
poderia ser desconectado 
e assim, com este recurso, a 
moça não conseguiria mexer 
na nossa TV novinha.

-“A TV deu defeito. Não cha-
me o técnico porque ela está 
na garantia!”. (constantemen-
te ela chamava técnicos das 
mais diversas áreas e só após 
os devidos consertos ela nos 
apresentava  as contas).

Partimos felizes para nosso 
merecido repouso. No mesmo 
dia o telefone nos chama: 

-“A senhora não precisa 
mais chamar o técnico. Já des-
cobri o defeito! Era um fio de-
sencostado!”

Ao mesmo tempo em que 
ela exultava pela glória de 
ter descoberto o defeito, nós 
embasbacados nem sabía-
mos o que dizer ou fazer!  Mas, 
trocando as alunas de suas 
turmas, beijando visitas de 
cerimônia que recebíamos, 
deitando e rolando em nossa 
televisão novinha, chamando 
técnicos sem ordem de nin-
guém, tenho muita saudade 
de você, Aracy, pela sua ami-
zade e tranquilidade que nos 
deu durante 12 anos!

Há dois anos recebi uma 
carta sua em que você me 
chamava de mãe.

Respondi, mas nunca mais 
tive notícias suas.           

Que Deus a abençoe sem-
pre, esteja você onde estiver!

Eficiência absoluta

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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Parece ter surgido uma luz 
no fim do túnel esta semana.  

“O governo do Reino Unido 
é o primeiro no Ocidente a auto-
rizar uma vacinação contra a co-
vid-19 e as autoridades indicam 
que doses fabricadas pela aliança 
entre a Pfizer e a alemã BioNTech 
poderão começar a ser aplicadas 
na população a partir da semana 
que vem. A medida, para técni-
cos da OMS, abre uma nova era e 
a possibilidade de uma imuniza-
ção em massa. (UOL)

Este primeiro passo na bus-
ca de uma solução que possa 
poupar milhões de vidas no 
planeta - em uma pandemia 
negada tanto pelo governo 
dos Estados Unidos com Trump 
como por aqui com Bolsonaro 
- requer a ajuda da população 
que, ao que se percebe, não 
tem colaborado muito.

Os Estados Unidos - de lon-
ge o país mais atingido pela 
pandemia no mundo - regis-
tram mais de 13,7 milhões de 
casos e 270.450 mortes. Nesta 
terça-feira (1º) mais de 2.500 
mortes por Coronavírus nas úl-

Não somos seres unicelulares

timas 24 horas, o nível mais alto 
desde final de abril, de acordo 
com dados da Universidade 
Johns Hopkins. Os especialis-
tas temem que as milhões de 
viagens feitas pelos americanos 
para comemorar o Dia de Ação 
de Graças, na semana passada, 
venham a provocar um aumen-
to no número de contamina-
ções que já não é pequeno.

Na Argentina por ocasião 
do velório de Diego Marado-
na estimou-se que mais de um 
milhão de portenhos estiveram 
aglomerados no último adeus 
ao ídolo-jogador. Aguarda-se 
uma piora nas estatísticas.

No Brasil já é de 6 milhões o 
número de casos e mais de 170 
mil óbitos. Enquanto a Índia 
com uma população de 1,353 
bilhão de pessoas lamenta a 
perda de 138 mil vidas o Brasil 
chora a morte de mais de 170 
mil apesar de ter uma popula-
ção 15.5% menor. O negacio-
nismo vem cobrando sua con-
ta sem piedade! “Afinal, vamos 
todos morrer um dia”, frase 
cunhada por nosso presidente! 

E as praias continuam lo-
tadas, o distanciamento social 
e uso de máscaras conforme 
orientação da OMS negligen-
ciados, uma verdadeira insen-
satez! 

Os países mais ricos deve-
rão ser privilegiados quando as 
vacinas estiverem disponíveis e 
a logística equacionada. O res-
to da população do planeta – 
principalmente os países mais 
pobres, como sempre – aguar-
dam pelo Deus dará!

A equação controle da 
pandemia + proteção das eco-
nomias + preservação da sa-
nidade mental da população, 
acrescida dos abomináveis in-
teresses políticos sem nome, 
não é de fácil solução.

Lamentavelmente, o ser 
humano – dito racional – tem 
dificuldade de entender que a 
sobrevivência da espécie de-
pende exclusivamente dele 
mesmo. Não é um ser unicelu-
lar, se é que tem ideia do que 
isso signifique.



3

www.jcholambra.com

Política Holambra, 4 de dezembro de 2020 3

Michael Harteman

O eleitor de Holambra fez 
uma renovação considerável 
na Câmara Municipal. Prova 
disso é que cinco candidatos 
vencedores não foram eleitos 
na gestão passada. Dois de-
les já tiveram experiência de 
atuar no Poder Executivo. O 
JC Holambra entrou em con-
tato com cada um deles para 
saber o que pensam sobre os 
desafios que estão por vir. 

Chiba é o 
mais expe-

riente de-
les quando 
o assunto 
é legislar. 

Nas eleições 
de 2016 ficou 

como suplente, herdando a 
vaga de Lucas Simione, que 
foi chamado para atuar no 
Poder Executivo na pasta de 
Esportes. “Apesar de não ser 
uma experiência inédita, já 
que desempenhei o papel de 
vereador por quase um ano 
em 2019, tenho uma expec-
tativa muito positiva com 
relação aos próximos quatro 
anos. Uma oportunidade de 
começar este novo ciclo com 
energias renovadas. Espero 
compartilhar com os demais 
vereadores um mandato 
construído com entendimen-
to e com muito diálogo junto 
à população”, comenta. 

Quando perguntado sobre 
os desafios que estão por vir, 
Chiba afirma que eles serão 
superados em cooperação 
entre todos os vereadores 
eleitos. “Acredito que estabe-
lecer na Câmara, com a cola-
boração de todos os verea-
dores, um ambiente coletivo 
de trabalho produtivo, onde 

Novos vereadores falam dos planos e desafios 
que enfrentarão na Câmara Municipal

Cinco vereadores renovam o último quadro de eleitos, dois deles já com experiência na Casa de Leis; o JC Holambra conversou com eles

ajudar no seu trabalho de ve-
reador. “Agora em dezembro 
me formo em Gestão Públi-
ca, também realizei diversos 
cursos e formações relacio-
nados às Políticas Públicas. 
Tudo isso para  me sentir 
preparado para ser um bom 
gestor e representante do 
povo”, acredita. 

Os desafios serão diver-
sos e Fabiano sabe disso. Por 
isso, ele afirma que lutará 
para mostrar um trabalho 
diferente. “Imagino que os 
maiores desafios que irei en-
contrar serão os de enfren-
tar a ‘velha política’. Porque 
o que eu acredito muito é 
em uma política renovada, 
no diálogo e nos resultados 
que alcançamos através dele. 
Esse tipo de gestão mais anti-
ga é o que impede que nosso 
país se desenvolva da melhor 
maneira. Conto com o apoio 
do povo para combatermos 
e enfrentarmos esses desa-
fios. Abrindo espaço e dando 
voz à população, explicando 

e mostrando os pontos que 
estão sendo debatidos na Câ-
mara para que o povo tenha 
conhecimento de tudo o que 
está se passando em nossa 
cidade”, acrescenta. 

Fabiano acredita que o 
mandato de vereador pode 
ser feito de maneira mais 
participativa, ou seja, ouvin-
do o eleitor. “Uma das prin-
cipais diferenças que nos-
so mandato vai trazer para 
Holambra, será o Mandato 
Participativo. Queremos que 
através do nosso mandato, 
as pessoas tenham um es-
paço onde a população terá 
voz e poderá contribuir com 
os projetos que estaremos 
realizando na Câmara, pelo 
menos uma vez por mês 
iremos passar em diversos 
bairros de nossa cidade para 
desenvolver um mandato 
participativo, onde compar-
tilharemos ideias e contare-
mos com a participação das 
pessoas em nossos proje-
tos”, explica. 

as diferenças pessoais sejam 
deixadas de lado e o foco seja 
apenas as questões realmen-
te importantes para a cidade. 
Mas sejam quais forem os 
desafios, estarei pronto para 
encará-los movido pela res-
ponsabilidade e legitimidade 
que as urnas me deram”, res-
salta. 

Sobre criação de proje-
tos, Chiba afirma que ele não 
pode ser feito de maneira 
desordenada. “Não sou fa-
vorável à criação de proje-
tos apenas por uma questão 
quantitativa, criar novas leis 
apenas por criar. Os projetos 
surgem de acordo com as de-
mandas da sociedade. Aliado 
a isso, pretendo continuar 
dialogando com as demais 
cidades da RMC através do 
Parlamento Metropolitano, 
utilizando boas ideias parti-
lhadas para pautar projetos e 
ações. A população pode ter 
certeza de que estarei pen-
sando sempre na cidade em 
primeiro lugar, com um cui-
dado especial em ser com-
pletamente transparente em 
minhas ações e posiciona-
mentos”, explica o vereador. 

Hermindo 
foi candi-

dato pela 
p r i m e i r a 
vez e já 
conseguiu 

conquistar 
seu objetivo. Ele 

efirma que tem ciência dos 
desafios que virão e que hon-
rará a confiança depositada 
em sua candidatura. “Vai ser 
um desafio em minha vida, 
um desafio que vai exigir 
muita garra e perseverança. 
Essa foi a primeira vez que 
me candidatei e acredito que 

recebi uma votação expres-
siva, isso me deu confiança e 
força para honrar cada voto 
depositado em mim, Sei tam-
bém que não vou trabalhar 
só pensando em meus elei-
tores, mas para todos. Vou 
correr atrás de verbas e ser 
a voz ativa da população na 
Câmara. Com fé em Deus vou 
exercer mais essa missão”, 
exclama o vereador eleito. 

Com projetos na cabeça, 
Hermindo afirma que ficará 
de olho no Poder Executivo 
e lutará pelos bairros peri-
féricos da cidade. “Vou fisca-
lizar e ser transparente com 
a população. Quero ajudar a 
resgatar a confiança da po-
pulação com uma política 
renovada, tudo com coragem 
e humildade. Quero lutar pra 
trazer áreas de lazer para os 
bairros mais distantes. Vou 
trabalhar também pela edu-
cação das crianças, tentar 
entregar mais cultura e lazer 
para elas”, acrescenta. 

Outro no-
vato será 

Fa b i a n o 
S o a r e s . 
Ele expli-
ca que já 

trabalhou 
com o público 

e que por isso conhece os an-
seios da população. “Acredi-
to que será uma experiência 
muito enriquecedora, pois 
irei trabalhar diretamente 
com o público, conhecerei 
de perto diversas histórias 
de vida. Irei trabalhar da 
melhor forma para atender 
estas pessoas, pois tenho me 
capacitado bastante nos últi-
mos anos”, pontua. 

Fabiano comenta também 
que sua formação poderá 
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•Acupuntura Japonesa 
•Fonoaudiologia  
•Nutrição  
•Odontologia 
•Pilates

•Psicologia adulto/   
 infanto-juvenil  
•Terapias Holísticas 
•Terapia Floral  
 de Bach 

Rua Verbenas, 75 - Girassóis de Holanda 
Telefones: 3802-5252 e/ou    9.98080166

B i g o d e 
não está 

s e n d o 
e l e i t o 
pela pri-
m e i r a 

vez, já que 
já participou 

de outros mandatos e já foi 
até presidente da Câmara. 
Voltando para o Poder Le-
gislativo ele sabe o que vai 
enfrentar. “Pretendo utilizar 
toda bagagem acumulada 

para realizar um bom traba-
lho nos próximos 4 anos, um 
desafio importante será  tra-
zer a população para a Câma-
ra, promovendo uma ampla 
discussão popular dos temas 
abordados no Legislativo. 
Outro ponto fundamental é 
trabalhar em conjunto, unir 
todos os vereadores com a 
visão voltada unicamente às 
necessidades do município, 
garantindo um trabalho pro-
dutivo”, afirma. 

Bigode afirma que a popu-
lação pode esperar dedicação 
de sua parte. “Vai ter muita 
dedicação, determinação e 
transparência. Tenho grande 
experiência adquirida nos 12 
anos como vereador e mais 8 
anos como Chefe de Gabine-
te, conheço bem o município. 
Através de um diálogo aber-
to com a sociedade, tenho 
certeza de que será possível 
priorizar ações que colabora-
rão com a qualidade de vida 

dos cidadãos. O importante 
é que a população deve sa-
ber que pode contar comigo 
para o que julgar necessário”, 
garante. 

O JC Holambra também 
entrou em contato com Orio-
valdo Venturini, que foi 
mais sucinto nas palavras. 
Ele afirma que vai trabalhar 
bastante pelos interesses 
da cidade. “Vamos primei-
ro montar a mesa diretora 
depois começar o trabalho, 

existem mui-
tas leis que 
não são 
c u m p r i -
das pelo 
executivo, 
precisamos 
fazer com que 
o legislativo fiscalize melhor, 
isso é o principal”, afirma. 

A cerimonia de posse dos 
vereadores eleitos para está 
marcada para o dia 1 de ja-
neiro de 2021.

APB segue com inscrições para jovem aprendiz
Interessados devem comparecer na secretaria da associação, munidos de documentos pessoais

poníveis de acordo com cada 
perfil curricular. Além disso, 
muitas empresas que conhe-

cem o trabalho da APB nos 
consultam sobre o histórico 
do aluno”, finaliza. 

escolar. Os cursos disponíveis 
são: Informática, Inglês, Culiná-
ria, Confeitaria, Esportes, Artes, 
Empreendedorismo Social, Co-
tidiano do Trabalho e Prepara-
ção para o Pré- Vestibular.   

De acordo com a gerente 
geral da APB, Ivonete Fer-
nandes de Almeida, a carga 
horária varia de acordo com o 
curso escolhido. No mês de ja-
neiro de 2021, terá uma reu-
nião com a presença de pais 
e futuros alunos, na qual será 
apresentado cada curso e o 
seu respectivo professor. 

Além disso, serão infor-
mados os períodos e datas de 
início de cada curso. “Normal-
mente, as aulas de informática 
começam em fevereiro e, em 
março, as demais. Os cursos 
são presenciais, de acordo com 
a recomendação da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
com distanciamento social e a 
quantidade de alunos reduzi-
da. Mas estamos atentos a qual-
quer mudança nesse cenário”, 
explica a gerente. 

 Ivonete orienta os alunos, 
para que, no período em que 
completarem 16 anos, façam 
o cadastro online com seus 
dados curriculares, na empre-
sa em que a APB tem parceria. 
“Esta, por sua vez, faz a sele-
ção dos jovens para vagas dis-

Dálete Minichiello

A Associação Príncipe Ber-
nardo (APB) continua com as 
inscrições abertas até a ter-
ceira semana de janeiro de 
2021 para os cursos da moda-
lidade de jovem aprendiz, que 
terão início no próximo ano. 
As vagas são para jovens de 
14 a 17 anos, moradores de 
Holambra e que estão matri-
culados em alguma institui-
ção de ensino regular. 

As inscrições não estarão 
disponíveis de forma virtual, 
apenas serão realizadas pre-

sencialmente nas dependên-
cias da associação, localizada 
na Alameda Mauricio de Nas-
sau, N°427, no centro do muni-
cípio de Holambra (em frente à 
prefeitura). O horário de aten-
dimento é das 8h às 17h (12h 
às 13h é fechado para almoço) 
de segunda a sexta-feira. 

Os documentos necessários 
para matrícula nos cursos são: 
uma foto 3x4; cópia da certidão 
de nascimento, cópia do RG; có-
pia do CPF; cópia de um com-
provante de residência (con-
ta de água, luz ou telefone); 
e comprovante da matrícula 
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Testes gratuitos de DST 
estão disponíveis para  

a população

Campanha 'Fique Sabendo'

O departamento munici-
pal de Saúde de Holambra irá 
realizar entre os dias 2 e 11 
de dezembro nova edição da 
campanha “Fique Sabendo”, 
de iniciativa do Governo do 
Estado. A ação prevê a ofer-
ta de testes rápidos de HIV, 
sífilis e hepatites B e C em 
todos os postos de saúde da 
cidade, das 8h às 11h e entre 
13h e 16h. Orientações aos 
moradores e distribuições de 
preservativos também fazem 
parte das atividades previs-
tas para estes primeiros dias 
do mês.

Os exames são realizados 
por enfermeiros e oferecem 
resultados em até 15 minu-
tos. Segundo o diretor da pas-

• De 2 a 11 de dezembro
• Teste rápido para HIV e 
outras doenças
• De segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h  
às 16h

Campanha Fique 
Sabendo

Só o riso, o amor e o prazer merecem 
revanche. O resto, é mais que perda de 
tempo…é perda de vida.   Chico Xavier  

As atividades econômi-
cas passam a ser realizadas, 
novamente, com restrições. 
Estabelecimentos como ba-
res, restaurantes, academias, 
salões de beleza, escritórios 
e comércios de rua voltam 
a ter limitações de horário 
e capacidade de público: o 
atendimento presencial fica 
restrito a dez horas diárias, 
sequenciais ou fracionadas, e 
com até 40% de capacidade. 
O consumo deve ser encer-
rado às 22h. Todos os even-
tos com público em pé estão 
proibidos nesta fase. A pró-
xima análise com divulgação 
de possível reclassificação 

está prevista para 4 de 
janeiro.

Em Holambra 
foram confirma-
dos na última 
semana 11 no-
vos casos de CO-
VID-19. A cidade 
contabiliza agora 
504 registros, sendo 495 
considerados curados. Ou-
tros 75 pacientes aguardam, 
em isolamento, o resultado 
de exames. Até agora 3 pes-
soas morreram no município 
vítimas da doença.

O bairro Imigrantes se-
gue com o maior número de 
casos do novo coronavírus, 

106, seguido do Pal-
meiras, com 49, e do 

Centro, com 48.
“Holambra se-

gue as determi-
nações do Gover-
no do Estado, que 

definiu o retorno 
para a Fase Amarela 

do Plano São Paulo, em 
função da piora nos indicado-
res estaduais de mortes, in-
fecções e ocupação de leitos 
destinados a pacientes com 
COVID-19”, explicou o dire-
tor municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias. “Esses 
indicadores são analisados 
pelo Centro de Contingência 

Holambra segue determinação do governo do 
Estado e volta à Fase Amarela do Plano São Paulo

do Coronavírus em São Paulo 
e voltarão a ser analisados de 
7 em 7 dias e não mais de 28 
em 28 dias. Seguimos com a 
recomendação para que a po-

pulação utilize máscara, rea-
lize a higiene frequente  das 
mãos e evite aglomerações. A 
prevenção ainda é o melhor 
caminho”.

tarem o mesmo resultado, é 
confirmado o diagnóstico e o 
paciente é encaminhado para 
a Unicamp.

No caso de sífilis e he-
patites B e C, se positivo, é 
realizada a coleta de sorolo-
gia e, com a confirmação, o 
tratamento é feito no muni-
cípio. “Os exames estão dis-
poníveis durante todo o ano. 
Porém agora, lembrando 
em especial o Dia Mundial 
de Luta contra a Aids, cele-
brado em 1º de dezembro, 
os objetivo são promover o 
acesso aos testes, ampliar o 
número de pessoas que co-
nhecem seu status sorológi-
co e ofertar o tratamento”, 
disse Valmir.

ta, Valmir Marcelo Iglecias, 
se o teste rápido der positivo 
para HIV é realizado outro 
exame. Se os dois apresen-
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Cidade das flores é destaque 

em ranking que avalia 
transparência contábil e fiscal

Holambra se estrutura para retomada 
segura das aulas na Rede Municipal

Holambra foi a cidade com 
melhor desempenho da Região 
Metropolitana de Campinas e 
a oitava de todo Estado de São 
Paulo em ranking nacional que 
avalia transparência contábil e 
fiscal. A cidade alcançou um to-
tal de 239,313 pontos. A perfor-
mance dos 5.570 municípios do 
país foi divulgada na última ter-
ça-feira, 1º de dezembro, pela 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal. O estudo utilizou dados do 
Sistema de Informações Contá-
beis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (Siconfi), que avalia 
a qualidade das informações 
prestadas pelos municípios.

Periodicamente os municí-
pios devem enviar ao Governo 
Federal dados contábeis e fiscais 
relativos ao Executivo, Legislativo 

e autarquias. O ranking foi elabo-
rado levando em consideração a 
gestão de informação, a exatidão 
e respeito aos prazos previstos 
em Lei, consistência dos dados, 
e a adequação do município aos 
preceitos da Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público e às regras 
determinadas pelo Manual de De-
monstrativos Fiscais.  

De acordo com o prefeito 
Fernando Fiori de Godoy, os 
resultados demonstram o com-
promisso da administração 
municipal com a transparência. 
“Estamos sempre muito aten-
tos com a correta prestação de 
contas e a exatidão dos proce-
dimentos fiscais e contábeis. 
Esse ranking vem confirmar a 
seriedade com que tratamos as 
finanças municipais”, disse.

A Prefeitura de Holambra 
realizou nas últimas semanas 
diversas ações para que a re-
tomada das aulas presenciais 
nas 13 unidades municipais de 
ensino, ainda sem data definida 
para acontecer, seja realizada 
de forma segura para alunos e 
profissionais da rede.

Para isso segue rigorosa-
mente as regras do Plano SP, do 
Governo do Estado, e adquiriu 
uma série de produtos que já 
estão disponíveis no Almoxari-
fado do município. Foram com-
pradas mais de 9.500 máscaras 
laváveis, que serão destinadas 
aos alunos, e outras 500 com 
viseira em acrílico para uso dos 
funcionários da rede. 300 luvas 
descartáveis e mais de 50 ter-
mômetros digitais com sensor 
infravermelho também fazem 
parte das aquisições.

Para garantir a higiene em 
diferentes pontos das unida-
des, a Prefeitura adquiriu ainda 

290 equipamentos para arma-
zenamento de álcool em gel, 
outros 40 com acionamento 
por meio de pedal e 180 dispo-
sitivos para sabonete líquido. 
290 tapetes com solução desin-
fetante serão disponibilizados 
nas entradas das escolas e das 
classes e mais de 160 rolos de 
fitas serão usadas para a mar-
cação do distanciamento ne-
cessário entre os estudantes. 
200 litros de sabonete líquido, 
mais de 450 litros de álcool em 
gel 70% e 1.000 de água sani-
tária já estão acondicionados e 
prontos para utilização.

“Estamos tomando todas 
as medidas para garantir a se-
gurança dos alunos e funcio-
nários quando a retomada das 
aulas for realizada”, explicou o 
prefeito Fernando Fiori de Go-
doy. “A cautela neste momento 
é importante. E o planejamen-
to, fundamental para garantir 
ambientes saudáveis de apren-

dizado quando a retomada for 
possível”.

Rotary Club de Holambra 
faz doação de equipamentos 
automáticos

Os alunos e professores 
também terão à disposição ou-
tros 13 dispositivos de higie-
nização, um em cada unidade, 
com sensor ultrassensível e 
regulador de dosagem com cin-
co níveis de aplicação. Os equi-
pamentos foram doados pelo 
Rotary Club de Holambra por 
meio do projeto “Mãos Limpas 
para brincar e aprender”, que 
obtém recursos da Fundação 
Rotária e da iniciativa “Prato do 
dia solidário”, uma parceria do 
Rotary da cidade com o Restau-
rante Casa Bela.

A organização fará ainda a 
doação de 130 litros de álcool 
em gel 70%. previsão é de que 
os equipamentos sejam instala-
dos nas unidades de ensino em 
fevereiro do ano que vem.

Rua Rota dos Imigrantes, 464 . Centro . Holambra

Prata  &  Folheados
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Holding empresarial é 
um tipo de organização 
que possibilita a uma em-
presa controlar e influen-
ciar outras empresas, que 
são suas subsidiárias. A 
expressão “holding”, no 
inglês, significa segurar, 
controlar, manter. Des-
sa forma, podemos dizer 
que sua principal função 
nisso é simplificar toda a 
coordenação e monitora-
mento.  

No contexto do direito 
de sucessão, a holding fa-
miliar é uma boa estraté-
gia para executar o plane-
jamento dessa sucessão. 
Por meio dela, pode-se 
administrar o patrimônio 
de forma mais eficiente, 
além de facilitar todo o 
procedimento após o fa-
lecimento do titular.

Acompanhe a leitura 
e saiba mais como fazer 
essa antecipação da su-
cessão e seus benefícios.

Holding familiar e 
o planejamento da 
sucessão

A holding familiar 
é, então, uma forma de 
transmissão do patrimô-
nio aos sucessores en-
quanto o titular ainda se 

encontra vivo. No contra-
to social, os sucessores 
são colocados como só-
cios junto com o titular 
do patrimônio, com isso, 
cada uma das pessoas de-
tém cotas. Apesar dessa 
transferência, nesse con-
texto da holding, o titular 
ainda continua no contro-
le e na administração do 
patrimônio.

No artigo anterior des-
se tema, falamos sobre a 
abertura de um inventá-
rio (judicial ou extra judi-
cial) para a sucessão, de-
pois da morte do titular. 
Na hipótese de já ter fei-
to uma holding, quando 
acontece o falecimento 
do patriarca, como as co-
tas já estavam divididas e 
definidas a cada membro, 
não haverá tanta demora 
e burocracia na abertura 
dos documentos exigidos.

Procedimento  
da Holding

É necessário fazer um 
contrato social, no qual 
serão estabelecidos os 
sócios, sucessores e tipo 
societário (S/A ou LTDA). 
Nesse estatuto, também 
serão colocadas as regras 
de administração, de su-

cessão e a parte da cota 
que cabe a cada um. Es-
sas cotas, que são doadas 
ainda antes do falecimen-
to do titular, são feitas 
com reserva de usufruto 
vitalício.

Dentre os bens que 
integram uma holding, é 
possível existir: imóveis, 
bens móveis, títulos pri-
vados, ações, valores em 
dinheiro, direitos contra-
tuais, propriedades inte-
lectuais.

Outras diretrizes, 
como cláusulas de im-
penhorabilidade, ina-
lienabilidade, incomu-
nicabilidade, hipóteses 
sobre doação, também 
são recomendadas no do-
cumento. Nessa parte, é 
aconselhável ter o acom-
panhamento de um advo-
gado especialista na área.

Sucessão Familiar (Parte 3/8)
Empresas Agro e Produtores Rurais.  

Holding Empresarial

Caius Godoy 
(Dr. Da Roça) é sócio na 
AgroBox Advocacia em 
Agronegócios.
e-mail: caius.godoy@agro-
boxadv.com.br

A Outra Holambra
Rodrigo van Kampen

Ana estava sentada no 
meio-fio quando escutou 
uma buzinadinha. Ergueu 
os olhos e viu o fusca cheio 
de piets, que jogaram ba-
linhas em sua direção en-
quanto passavam. Ana sus-
pirou, girou o doce na mão 
e pensou se deveria aceitar. 

“Eu conheço esse olhar”, 
disse Roel, o kabouter, que 
apareceu de repente e as-
sustou a menina. “Acho que 
você não celebra Nicolau 
de Mira, certo?”

“Minha mãe celebrava, 
antes de conhecer meu 
pai. Eu já te falei que ele é 
negro, né? Então. Ficou es-
tranho.” 

“O problema dos huma-
nos é que depois de algum 
tempo ninguém mais sabe 
de onde vêm as tradições. 
Como se não fossem altera-
das o tempo todo. Alguém 
pega um detalhe dos minis-

tréis no começo século 19, 
alguém decide que pão de 
mel é uma tradição no sé-
culo 20, de repente uma in-
dústria de doces dá um em-
purrãozinho aqui e ali... As 
coisas são muito mais vivas 
do que se pensa. Eu que não 
perco uma oportunidade de 
encher a barriga de speku-
laas.  Depois você procu-
ra por Schoorsteen Piet, é 
algo muito mais próximo de 
como são de verdade.”

“Espera, como assim, de 
verdade? Você está dizen-
do...”

“Eu não estou dizendo 
nada”, disse Roel, com uma 
piscadela enigmática. “Mas 
se eu fosse você, eu deixa-
ria uma cenoura num ta-
manco, quem sabe?”

O kabouter desapareceu 
de repente, deixando Ana 
com uma vontade de comer 
spekulaas.

A Outra Holambra é uma série de minicontos fantás-
ticos inspirados pela cidade.

Nicolau de Mira
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Localizada no centro. 4 dorm. (1 suíte),
3 banheiros,  sala de estar e jantar, móveis
planej; quintal amplo c/ árvores e jardim.
Área mista. 1000 m2 total / 350 m2
construídos.

Casa - Holambra
Localizado no bairro Jd. Flamboyant.
Recém Reformada. 2 dorm, lavanderia,
piso em porcelanato, iluminação LED,
móveis planejados. 250 m2. Ótima
localização. 

  

 

���������������

Seu imóvel novo te espera
aqui, na CAF! Fale com a gente!

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

Localizada em Holambra. Em fase de
construção. 3 suítes, 1 banheiro, sala
de estar, cozinha planejada, aquec. 
solar, churrasqueira. Espaço para futura 
piscina. 360 m2 total / 220 m2 constr.

Casa - Res. Portal do Sol

Venda

Venda

Venda

Localizado no bairro plajenado
Camanducaia Praça e Parque. 250 m2
à 320 m2. Loteamento aberto com lazer
e segurança. Entrada 10% + até 240 X
direto com incorporador. 

Localizada no bairro Reserva da Barra.
Casa germinada. Sala, cozinha e suíte.
Garagem descoberta para 2 carros.
125 m2 total / 61 m2 construído.

��������������������

Venda

����������������

R$ 922.200,00 - R$ 480.000,00 -

à partir de R$ 130.000,00 -Locação

Localizado no centro. Mobiliado e 
pronto para morar. 1 dormitório, sala 
com tv,banheiro social, cozinha e 
estacionamento coberto. 
Ótimo para morar!

�
��	����	������������

R$ 1.500,00 / Mês - R$ 280.000,00 -

LocaçãoR$ 5.000,00 / Mês -

CLASSIFICADOS

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

● DIVERSOS ●

Bar do Simioni
“O bar mais Rock and Roll”

Bebidas e salgados 

Rua Antônio Jorge Frade, 38, 
centro  Holambra-SP –  (19) 99398-6909

● EMPREGOS ●

Publicação semanal • Tiragem mínima auditada: 3.000 ex.
Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51

Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120

Fundado em 9 de junho de 1994
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O Fundo Social de Solidariedade de Holambra, 
realizou a celebração natalina para integrantes do 
Grupo Reviver.
A primeira-dama e presidente Diva de Souza 
Godoy, entregou esta semana lembranças 
natalinas para os integrantes do Grupo Reviver. 
Em função da pandemia do novo coronavírus, 
a distribuição foi realizada no Salão da Terceira 
Idade com hora marcada, para respeitar o 
distanciamento e evitar aglomerações.
O reencontro com os participantes da chamada 
“melhor idade” foi marcado por muita emoção. 
Além de celebrar o Natal e as conquistas de 2020, 
o momento foi de despedida, já que com o fim 
do mandato do prefeito Fernando Fiori de Godoy, 
Diva deixará de estar à frente do grupo no final 
deste mês.
“Foi muito bom estar com todos, ter a oportunidade 
de ver que estão bem, protegidos e se cuidando”, 
disse Diva. “Foram 8 anos de convívio intenso. 
Realizamos centenas de atividades de orientação 
e lazer e compartilhamos momentos belíssimos 
que ficarão guardados em minha memória para 
sempre. Tenho um carinho muito especial por 
esse grupo”.
As atividades multidisciplinares semanais do 
Reviver foram suspensas no mês de março por 
conta dos riscos da Covid-19.

A Prefeitura de Holambra realizou ao longo da 
semana a manutenção de estradas rurais do 
município. O serviço começou na vicinal HBR-060 
e seguiu para o trecho não pavimentado da HBR-
167.
Para o trabalho, de acordo com o diretor municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, Nilson Marconato, 
foram adquiridas três mil toneladas de brita.
“Com ela vamos conseguir manter a durabilidade 
da pista e melhorar as condições de tráfego”, 
explicou. “Todas as estradas rurais do município 
passarão por esta manutenção até o fim do mês 
do dezembro”.

Emoção na celebração 
natalina do Grupo Reviver

Manutenção de estradas rurais

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
DE INSUMOS HOLAMBRA
CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados da Cooperativa Agropecuária 
de Insumos Holambra, convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que realizar-se-á no dia 17 de Dezembro de 2020, na 
Cooperativa Agropecuária de Insumos Holambra, à Rodovia SP 107 
- Km 30 - s/nº - Bairro Borda da Mata, no município de Holambra, 
Estado de São Paulo, às 15:00 horas em primeira convocação ou às 
16:00 horas em segunda convocação, ou ainda às 17:00 horas em 
terceira e última convocação, conforme normas estatutárias, para 
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1. Alteração Estatuto Social
2. Resultado do ano de 2020 até novembro
3. Previsão de Resultado do ano de 2020
4. Orçamento 2021

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da Assembleia, o 
número de associados nesta data é de 435 (quatrocentos e trinta 
e cinco).

Holambra/SP, 04 de Dezembro de 2020.

CACHORRO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Apesar de não ter 2 pernas, ele 
é muito “peralta” e “fujão” 

Desapareceu no último sábado, 
no bairro Fundão/
Aparício 

Pedimos ajuda 
de todos para 
encontrá-lo! 

Informações:
      (19) 99354.9625
Rita Rafacho 

Nº1202 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos ex-
igidos  pelo art.  1525, números   1, 3 e  4, do Código Civil Brasileiro: 
ESDRAS BERNARDO DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão consultor de negócios, nascido em Campinas– SP 
(registrado no 2º Subdistrito), no dia nove de janeiro de    mil novecen-
tos e setenta e cinco  (09/01/1975), residente e domiciliado na Rua 
Walravens, 603, Parque Residencial do Imigrantes,  Holambra, SP, 
CEP: 13825000, filho de APOLINARIO DIAS e de APARECIDA BER-
NARDO DIAS. 
MARIA EFIGENIA CHAVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão professora de Inglês,  nascida em Rubelita MG,  no 
dia quinze de setembro de   mil  novecentos e oitenta  e um (15/09/1981), 
residente e domiciliada na Rua  Walravens, 603, Parque Residencial dos 
Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de DERALDO RIBEI-
RO CHAVES e de MARIA PEREIRA CHAVES. 
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. 

Nº 1203 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3, 4 
e 5 do Código Civil Brasileiro: 
RICARDO JOSÉ FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profissão pintor industrial, nascido em São José dos Campos, 
SP, no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e setenta e quatro 
(25/10/1974) residente e domiciliado Rua Maranta, 176, fundo Parque 
Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de BENEDITO 
FERREIRA DA SILVA e de FÁTIMA MARIA SILVA. 
MIRIAN APARECIDA RAFAEL, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Santo Antonio de Posse, SP, no 
dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (06/09/1982) 
residente e domiciliada Rua Maranta, 176, fundo, Parque Residencial 
Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de MARIA JOSE RAFAEL. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na 
impressa local. 

Nº1204 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo art. 1525, números 1, 2, 3 e 4 , do Código Civil Brasileiro: 
TIAGO ERNESTO SALUSTIANO DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão operador de máquinas, nascido 
em Feira Grande AL, no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (16/08/1997), Residente e domiciliado na Rua A, 91, 
Jardim Vila Nova, Holambra, SP, CEP:13825000, filho de ERNESTO 
SALUSTIANO DOS SANTOS  e de MARIA DAS DORES SANTOS . 
ALINE SANTOS SOARES, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteira, profissão do lar, nascida em Arapiraca-AL, (registrada em 
Feira Grande-AL), no dia vinte e quatro de abril de dois mil e três 
(24/04/2003), residente e domiciliada na Rua A, 91, Jardim Vila Nova, 
Holambra, SP, CEP:13825000, filha de JOSÉ ASSIS SOARES  e de 
GIRLENE BISPO DOS SANTOS. 
Se alguém souber de algum impedimento. Oponha-o na forma da lei. 
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicano na imprensa 
local. 

Nº1205 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 , 4 
e 5 do Código Civil Brasileiro: 
MARCO AURÉLIO MOTA DE LIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil divorciado, profissão analista de logística, nascido em Al-
tamira, PA, no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (04/09/1997) residente e domiciliado na Rua Doutor Jorge Latour 
, 1092, Jardim Flamboyant, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de 
ISAIAS TEIXEIRA DE LIRA  e de REGINA MARIA SILVA MOTA. 
JENIFER CAMILA GONÇALVES  DA SILVA LIMA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Cosmóp-
olis-SP (registrada em Artur Nogueira-SP), no dia vinte de outubro de 
mil novecentos e noventa e seis (20/10/1996) residente e domiciliada 
na Rua Doutor Jorge Latour, 1092, Jardim Flamboyant, Holambra, 
SP, CEP: 13285000, filha de SERGIO FERREIRA LIMA e de LUZIA 
GONÇALVES DA SILVA. 
Se alguém souber se algum impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil  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

Casa Bela Presentes recepciona seus clientes 
com guirlanda gigante! 
A criação é do coordenador de eventos Odair 
Santos. A guirlanda tem 1,20 mts de diâmetro e 
foi confeccionada com porcelana holandesa e 
motivos natalinos. 
Vale a pena conferir!
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por Izildinha PilliFique
Ligado Lutando contra o vírus

Quando menos esperamos“Vai Que Cola”

Desde que a atriz Nicete Bruno foi diagnosticada com coronavírus, a sua filha e também atriz Beth Goulart vem pedin-
do orações, em suas redes sociais, para melhora de sua mãe. “Ela teve uma ligeira piora. Foi necessário sedar e entubar. 
Tenho muita fé, essa doença é assim mesmo. É uma luta e vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo 
nada e vamos vencer essa luta”, afirmou Beth. Ambas vivem sempre juntas. Já vi as duas em algumas situações sem as 
máscaras. Sei que não é hora de criticar. Mas é fundamental seguir as recomendações médicas. Vamos torcer para que 
Nicete vença esse nosso inimigo. 

Gente parece que esse povo ainda não se conscientizou 
que o covid19 ainda continua em nosso meio, firme 
e forte. E a cada dia, a gente tem notícias de ami-
gos, parentes e celebridades que estão infecta-
dos pelo vírus. Pensem. É hora de ficar em casa, 
isolados. Não há outro jeito. Deve continuar o 
homeofice. Aulas por vídeo. Reuniões familia-
res por vídeo. Vamos ter que acostumar com 
esse novo procedimento. Não podemos relaxar. 
Trata-se de SAUDE. Olha só, Alok testou positivo 
para covid-19. O DJ preparava uma live especial 
de final de ano e realizou o teste como protoco-
lo de segurança. Por exemplo, toda essa produção 
reúne muitas pessoas. E aí, dá nisso. “Diferente dos 
últimos resultados, o meu agora deu positivo. Eu tô bem, 
praticamente sem sintomas, mas preciso ter responsabilidade e coerência”, 
disse Alok em suas redes sociais. Ele contou que a esposa, Romana, que está 
grávida, está bem, e que seu filho, Ravi, de 10 meses, está com a avó. “Jamais 
colocaria outras pessoas em risco, preciso me manter isolado. Por isso, a data 
da live será remarcada para 19 de dezembro. O mais importante é que a Ro-
mana e Raika estão bem. Ravi já está com a avó e a gente segue firme aqui. 
Hora da gente se cuidar”, disse o DJ. Eu pergunto, como ele pegou esse vírus 
então. Ficando em casa? Mesmo essas lives têm uma série de profissionais 
trabalhando nos bastidores. Aí, a coisa acontece.

Cada um tem sua chance de vir do Multishow, 
canal fechado, para a TV Globo, canal aberto. Pri-
meiro foi “Lady Night”, que deixa o entrevistado 
em saia justa. Ou você entra no jogo, ou deixa 
aquela pirralha falando sozinha, aliás péssima 

dicção. Depois foi a vez de  “Que História É Essa, 
Porchat?”. E para esse mês, a Globo vai trazer mais 

um programa de seus canais por assinatura para a sua 
programação. O escolhido da vez será o “Vai Que Cola”, 

do Multishow. O humorístico, que já tem oito temporadas na TV a cabo, 
entrará no ar em 21 de dezembro. A ideia é que o sitcom substitua o “Con-
versa com Bial” durante o período de férias e fique no ar até março. O 
elenco vem com Paulo Gustavo, Catarina Abdalla, Marcus Majella, Cacau 
Protásio e Emiliano D’Avila. Bom para os artistas, né?

Profissionais são afastados
Funcionários da rádio Jovem Pan estão infectados. Boa parte deles está con-
centrada em seu departamento de esportes. Entre os que foram diagnostica-
dos estão Wanderley Nogueira, Bruno Prado, Pedro Marques e Giovanni Cha-
con. É isso, Não tem jeito. Tem futebol, eles vão lá cobrir. E no local não tem só 
eles, né? E a vida segue.
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: 

o que precisamos melhorar?

Noemi Almeida

Nesta última quinta-feira 
(3) foi comemorado o Dia In-
ternacional das Pessoas com 
Deficiência. Essa data foi pro-
movida pelas Nações Unidas 
em 1992, a fim de promover 
uma maior compreensão dos 
assuntos referentes à deficiên-
cia e para mobilizar a defesa 
da dignidade, dos direitos e do 
bem estar das pessoas.

“A luta acontece há muito 
tempo, mas isso não  impede 
que ainda soframos precon-
ceito das pessoas”, afirma Eri-
ck Quirino, de 25 anos. Gradu-
ando em física, ele relembra 
momentos em que foi deixado 
de lado por causa de sua con-
dição. “Nasci com má forma-
ção em parte do rosto. Fiz três 
cirurgias plásticas para re-
modelar minha orelha e uma 
cirurgia ortognática para cor-
rigir minha arcada dentária. 
Sofri principalmente na infân-
cia, com pessoas que faziam 
bullying comigo”, conta. Isso, 
no entanto, é só um reflexo da 
criação dos pais, que não nor-

malizam a diferença, 
explica Quirino. 

Adriana de 
Oliveira, de 
49 anos, 
sofre com 
um pro-
b l e m a 
m e n o s 
v i s í v e l . 
“ T e n h o 
s e q u e l a s 
de uma po-
liomielite e por 
isso uma órtese 
(aparelho que permite 
alinhar, corrigir ou regular 
uma parte do corpo) na per-
na esquerda”, relata. Com di-
ficuldades para caminhar, ela 
enfrenta o desafio de ser res-
peitada pelas pessoas com re-
lação a vagas e espaços públi-
cos destinados à pessoas com 
deficiência (PCD). “As pessoas 
costumam estacionar o carro 
nas vagas para PCD sem re-
almente precisarem, não res-
peitam as filas preferenciais 
e são mal educadas conosco.”, 
expressa. 

Carlos Henrique, funcio-

sem braço”, “mais perdido que 
cego em tiroteio” e “fingir de-
mência” refletem o preconcei-
to contra o PCD. Elimine do 
seu vocabulário já.

4- Nem herói nem inspi-
ração:  Não veja a pessoa com 
deficiência como um herói por 
fazer atividades cotidianas 
como você e não o use como 
inspiração por causa de sua 
deficiência. Ele não é um obje-
to para a motivação pessoal.

5- Fuja dos estereótipos: 
não é porque uma pessoa é 
cega que ganhou uma audição 
supersônica. Evite qualquer 
explicação que defina alguém 
pela sua deficiência, a PCD tem 
individualidade e particulari-
dade assim como você.

6- Ofereça ajuda com o 
respeito: Primeiramente apro-
xime-se e pergunte se o auxí-
lio é necessário e bem-vindo. 
Nunca pegue uma pessoa cega 
pelo braço para guiá-la ou em-
purre a cadeira de rodas de al-
guém sem a sua permissão.

7- Não infantilize: não 
use outro tom de voz nem for-
ma infantilizada para tratar 
uma pessoa que possa aparen-
tar ser mais nova, nem fale com 
um adulto que a acompanha 
para que ele responda por ela. 

8- Não peça por um mi-
lagre: Não ache que está mo-
tivando uma pessoa com defi-
ciência dizendo que vai pedir 
que um milagre aconteça e ela 
para que se cure. Isso pressu-
põem que o PCD só terá uma 
vida boa se não tiver mais a 
deficiência. 

9- Saia da sua bolha: O 
mundo é muito mais diverso 
do que você imagina. Escute o 
que as pessoas com deficiên-
cia têm a dizer. A internet é um 
espaço cheio de produtores de 
conteúdo e ativistas sobre a 
luta anti- capacitista. 

Conheça o lado de quem enfrenta dificuldades para viver em sociedade

nário da IBM, de 21 
anos, tem a per-

na esquerda 
amputada 

e usa uma 
prótese 
d e s d e 
criança. 
“ C o m o 
s o u 

a c o s t u -
mado com 

a prótese 
faço todas as 

atividades nor-
malmente e não sofro 

muito preconceito, mas reco-
nheço a falta de oportunida-
des e desrespeito que outras 
pessoas como eu enfrentam, 
por isso sempre busco pelos 
direitos delas”, argumenta. 

Thaís Alencar, jornalista de 
28 anos conta que apesar de 
existirem muitas leis para afir-
mar o espaço das pessoas com 
deficiência, ainda falta muito 
para que os municípios invis-
tam em soluções para aqueles 
que necessitam. Ela é tetraplé-
gica por consequência de uma 
paralisia cerebral e utiliza uma 
cadeira de rodas motorizada. 
“Até o início da pandemia, por 
exemplo, precisava dos ônibus 
intermunicipais para estudar 
entre Artur Nogueira, Campi-
nas e Serra Negra. Muitos dos 
ônibus não eram acessíveis 
e eu dependia do motorista 
para me pegar no colo o que é 
um grande constrangimento”, 
relata. Outro ponto que a jor-
nalista levanta é a dificuldade 
de PCD’s encontrarem um tra-
balho: “Empresas não estão 
realmente dispostas a contra-
tar gente como nós e dar con-
dições reais de crescimento”, 
desabafa. Com a pandemia e 
a instituição do trabalho re-
moto, no entanto, ela vê pos-
sibilidades de aumentarem 

o número de contratações, já 
que as pessoas podem traba-
lhar de casa, sem o problema 
da mobilidade. “Ainda assim, é 
nosso direito ir e vir, como al-
guém comum”, complementa.

Giovanni Venturini, de 29 
anos, é ator, tem nanismo e 
concorda com o fato de que a 
tecnologia e as influências no 
mercado artístico têm dado 
mais oportunidades às pesso-
as com deficiência. “As redes 
sociais dão lugar de fala para 
serem discutidos temas como 
o capacitismo (discriminação 
e o preconceito social contra 
pessoas com alguma deficiên-
cia). Espero que essas mesmas 
empresas que andam discu-
tindo temas como preconceito 
lembrem de nós também para 
apresentar ações presenciais”, 
enfatiza. “Uma outra coisa que 
precisa parar de acontecer no 
mercado artístico é pararem 
de nos colocar como vítimas 
ou como coitadinhos, com 
personagens estereotipados. 
Somos profissionais que po-
demos ser bons e fazer qual-
quer coisa como qualquer um”, 
acrescenta. 

Gustavo Tornieiro, jorna-
lista de 25 anos e deficiente 
visual, dá dicas de como não 
discriminar:

1- Não reduza ninguém à 
deficiência: A pessoa com de-
ficiência é vista como incapaz 
se necessita de um concerto e 
precisamos mudar isso. Defici-
ência não é doença nem uma 
pessoa com deficiência deve 
ser curada.  

2 - Use o termo correto: 
Não fale portador e nem pes-
soa com necessidades espe-
ciais. Também não diga só 
deficiente pois isso reduz a 
pessoa à deficiência.

3-  Reflita sobre o que 
fala: Expressões como “João 


