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Consciência negra
Dia 20/11 é uma data dedicada à reflexão sobre a inserção do 
negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir 
com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares.  

Festividades 
Piets e São Nicolau 
tiveram que se 
reinventar neste ano

Covid - 19
Diretoria Municipal de Saúde 
divulga balanço semanal com 9 
novos casos da doença na cidade5 6 4

HOLAMBRA NÃO ELEGE NENHUMA 
REPRESENTANTE MULHER

Com  5.701 votos , a coligação PSD e PSDB, 
derrotou os candidatos  Cido Urso (PODE), 
que reuniu 25,54% dos  votantes  com 2.195 
votos  e o candidato Zé Fermino (REPU)  ficou 

com 8,11% , com 697 votos  .Brancos e nulos 
somaram 889 votos. 

No último domingo , 15, foram eleitos  nove 
representantes para ocupar a Câmara Muni-

cipal. Nenhuma mulher. O fato chama a aten-
ção, pois a última legislatura que não contou 
com uma representante do sexo feminino 
acabou no ano 2000.                                                     3

Fernando Capato  e Miguel Esperança  venceram a 
disputa com 66,37% dos votos válidos

Chiba

Vereadores eleitos:

Serjão

FabianoSitta da Fanfarra

Oriovaldo VenturiniJesus da Farmácia

Pernambuco Hermindo Bigode
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Editorial

Hoje é dia da Consciência Ne-
gra, que na verdade, deveria se 
chamar dia da Consciência da 
Formação Cultural Brasileira.

De todos os povos que parti-
ciparam da composição  do povo 
brasileiro,  foram os africanos 
que mais contribuíram com seu 
trabalho escravo para a constru-
ção da riqueza deste país e ainda 
legaram  uma bagagem cultural 
que muito contribui para a for-
mação de nossa identidade única 
no mundo.

Mas, na partilha destes  qui-
nhões, foram os negros que fica-
ram com a menor parte e com 
todas as dificuldades para se fir-
marem como sujeito numa socie-
dade excludente e racista. Para 
ser aceito, tem que ser um negro 
de alma branca.  

Definir uma pessoa qualquer, 
como um negro de alma branca, 
algo etéreo extraído dos ensina-
mentos cristãos, só empurra para 
debaixo do tapete a necessidade 
de se estender aos negros escolas 
de brancos, trabalhos de brancos, 
salários de  brancos, acesso aos 
serviços básicos e de moradias 
de brancos, terras de brancos, se-
gurança, saúde, saneamento de 
brancos.

É urgente  que a sociedade civil 
brasileira promova ações concre-
tas neste sentido, especialmente 
na área de educação e do traba-
lho, pois somente pela educação 
e trabalho de qualidades pode-se 
romper o ciclo da pobreza.

O Magazine Luiza, numa ini-
ciativa pioneira, abriu um curso 
de desenvolvimento gerencial 

para negros, visando prepará-los 
para o acesso a cargos de melhor 
remuneração da empresa. Assim 
oportunizou a  um grupo concre-
to assumir cargos tradicional-
mente preenchidos por brancos 
que tiveram melhor escolaridade.

 Isto é ação inclusiva e trans-
formadora, que pode ser repen-
sada por outras instituições que 
têm o poder de modificar a vida 
das pessoas. Por que a maioria 
das escolas privadas de primeira 
linha, confessionais ou não,  são 
frequentadas, quase que exclusi-
vamente,  por alunos brancos? 

É preciso enfrentar o nosso 
passado, superar o preconceito e 
se operacionalizar  ações concre-
tas na promoção daqueles que 
estão excluídos pela cor ou pelos 
cabelos. 

Negros de Almas Brancas Histórias de Dona Ilda

Gosto muito de escrever 
sobre fatos interessantes e 
alegres. Mas, às vezes ouço 
algum caso que me impres-
siona muito!

Conversando com uma 
pessoa, ela me contou que 
a sogra  morava com ela. 
Cheguei a sentir até um 
sentimento de carinho que 
essa pessoa deveria ter por 
ela. A prosa continuou e ela 
me disse:

- A senhora sabe que 
viver com sogra é muito 
difícil! Então, meu marido 
comprou umas tábuas e fez 
no nosso quintal um quar-
tinho com cozinha para ela. 
Tem jardim e tudo!

-Mas essa casinha é en-
costada em sua casa?

-Não! Mas, é muito boa. 
Ela cozinha para ela, faz 
tudo e tem quase 90 anos e 
é muito esperta!

Minha Mãe Santíssima! 
Será que eu estava enten-
dendo bem? Quando viu 
minha admiração, ela foi 
tratando de mudar de as-
sunto!

Dentro de minha cabeça 
comecei a imaginar o “mar 
azul” em que deveria estar 
vivendo essa pobre criatu-
ra! Para a nora, ela “ter jar-
dim e tudo” será  suficiente? 
Será que ela recebe carinho 
dessa nora tão “querida” ? E 
desse filho habilidoso que 
lhe fez para morar, uma ca-
sinha de tábuas?

Como não consegui ou-
vir o restante da história, 
não posso saber se o moti-
vo dessa solução teve pro-
blemas mais importantes.

Já escrevi duas vezes so-
bre “Os Mandamentos da 
sogra”.

Infelizmente, nunca 
tive sogras. Mas, tive uma 
cunhada bem mais ve-
lha que meu marido, que 
sempre a considerei como 
se fosse minha sogra. Em 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

princípio deve-se lembrar 
de que quem agrada sua 
sogra, agrada seu marido!

Em toda minha vida 
pude observar exemplos 
de sogras  muito diferen-
tes! 

Na verdade, o ideal, é 
cada um ter a sua casa. 
Mas, na impossibilidade, o 
respeito e o carinho devem 
estar sempre presentes.

Nunca devemos tirar 
conclusões sem conhecer 
os reais motivos de muitos 
problemas. O convívio en-
tre sogras ,genros, sogros, 
noras é muito difícil!

Hoje é difícil alguém  
poder dizer:

- Minha sogra é espeta-
cular! Já nos ajudou a criar 
nossos quatro filhos! Foi 
uma verdadeira mãe para 
eles! Sempre pudemos ir 
ao cinema, a festas, que 
nunca tivemos trabalho!

Enfim, conheço muitas 
sogras solícitas, compa-
nheiras, que sabem manter 
uma convivência correta e 
às vezes necessária na casa 
de seus filhos.

Sou sogra, mas procu-
ro visitar minhas filhas e 
genros apenas quando sou 
convidada, ou necessária. 
A tecnologia e o celular 
estão substituindo, como   
bons auxiliares, para re-
cebermos as notícias dos 
amigos e familiares.  

Viva a sogra!

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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São 195 os países inde-
pendentes. O número de 
países com voto compulsó-
rio para eleger seus repre-
sentantes é de apenas 31. 
Destes, 14 estão na Amé-
rica Latina, Brasil incluso. 
Ou seja, apenas 15.9 % dos 
Estados do planeta optam 
por esse sistema. 

Se o voto não fosse obri-
gatório este país certamen-
te teria um perfil político 
transparente. Não me pare-
ce democrático obrigar-se 
alguém a votar. E ainda pu-
nir severamente os “insub-
missos”. Se alguma razão 
existe, eu a desconheço.

Nos Estados Unidos, 
como sabemos, não existe 
a obrigatoriedade. Apesar 
de possuirem um sistema 
eleitoral complicado e a 
meu ver injusto, os cida-
dãos apenas votam se esti-

Ainda Eleições
verem convencidos de que 
deverão fazê-lo, por opção. 
A campanha do candidato 
democrata Joe Biden arre-
gimentou uma extrbaordi-
nária força de eleitores, de 
sindicalistas a estudantes 
universitários inclusive, que 
se dispuseram a votar por-
que acreditaram nas mensa-
gens. Não foram obrigados, 
mas fizeram uso do direito 
democrático, opcional, de 
votar. 

A obrigação de votar por 
aqui – não o direito apenas – 
serve para facilitar a eleição 
de não poucos que buscam 
a imunidade constitucional 
para dar-lhes foro privile-
giado quando – e se - suas 
falcatruas forem julgadas.  

Acredito que com o voto 
facultativo a politização de 
nosso povo seria abrangen-
te pois o processo de cons-

cientização política, inevitá-
vel. O interesse por eleições, 
e consequentemente votar, 
se daria na medida em que 
propostas fossem consis-
tentes e aceitas como le-
gítimas. Caso contrário, a 
sociedade se manifestaria 
através do silêncio. E o reca-
do estaria dado!

A propósito: o Manual do 
Candidato às Eleições, escri-
to em 64 a.C, em Roma, por 
Quinto Túlio Cícero ensi-
nava: “Você deve constituir 
amizades de todos os tipos: 
nomes ilustres, os quais 
conferem prestígio ao can-
didato; magistrados, para 
garantir a proteção da lei... 
Isso requer conhecer as pes-
soas de nome, usar de certa 
bajulação”. 

Nada mudou desde então!
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Holambra escolheu, no úl-
timo domingo (15), nove re-
presentantes para ocupar a 
Câmara Municipal. Nenhuma 
mulher. O fato chama a aten-
ção, pois a última legislatura 
que não contou com uma re-
presentante do sexo feminino 
acabou no ano 2000. 

As primeiras mulheres 
eleitas como vereadoras em 
Holambra foram Jacinta Hei-
jden  e Solange de Carvalho 
Mota, no pleito que escolheu 
os membros do Poder Legis-
lativo para o quadriênio 2001-
2004. Jacinta ainda seria eleita 
em 2004, 2012 e 2016. 

Naiara Hendrikx foi a ter-
ceira mulher a ocupar o car-
go de vereadora. Eleita pela 
primeira vez em 2004, ela se 
reelegeu em 2008 e 2016. Nas 
eleições de 2008, Andreza Es-
perança foi a quarta mulher 
eleita para o cargo. 

Nesta eleição as três mu-
lheres mais votadas foram 
Naiara Hendrix (259 votos), Jô 
da Farmácia (246) e Érica Sou-
za (173). 

Zerando o número de mu-
lheres eleitas, Holambra vai 
na contramão do que se tem 
registrado no país em 2020, 
analisando apenas os dados do 
primeiro turno. De acordo com 
dados do TSE, nas eleições mu-
nicipais de 2016, do universo 
de 57,8 mil vereadores eleitos 
no País, 7,8 mil eram mulheres 
- ou seja, 13,5% do total. 

Em 2020 o número teve um 
ligeiro aumento. Agora, do total 
de eleitos para o Poder Legis-
lativo, 16% são mulheres, so-
mando 9 mil mulheres em todo 
o país. O aumento, no entanto, 
não representa a porcentagem 
de eleitoras no país. As mulhe-
res são 52,5% do eleitorado 
nacional. Os números foram 
publicados no site da Câmara 

As nove cadeiras do Legislativo 
serão ocupadas por homens

Último pleito que não elegeu mulher aconteceu em 1996

dos Deputados Federais. 
 Além da cota de 30% de 

candidaturas femininas, nesta 
eleição municipal foi a primei-
ra vez que entraram em vigor 
as novas regras da reserva de, 
no mínimo, 30% dos fundos 

eleitoral e partidário e a apli-
cação do mesmo percentual ao 
tempo de propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão 
para as mulheres, com a obri-
gatoriedade dos partidos de 
fazerem a divulgação dessas 

candidaturas.

Outros números
Dos 11.751 eleitores, 2.269 

não foram votar, o que correspon-
de a 19,31% do total. Dentre os 
8.593 que foram votar, 331 vota-

ram branco e 558 votaram nulo. 
Entre os vereadores, o par-

tido que mais recebeu votos 
foi o PDSB, com 2.074, totali-
zando 23,92%. O PTB contou 
com 1.865 (21.51%) e o PSD 
1.735 (20,01%). 

•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
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Empório do papel

• Xérox 

• Impressão  

• Scanner 

• Variedades e    

   presentes

• Papelaria em geral

Rua: Solidagos, 104 loja 5 

Telefone: 3802 17 00 

Horário de funcionamento: 

9hs - 18hs

Prédio do NAOTT passa por uma grande reforma

Com o objetivo de melhor 
atender os frequentadores do 
Núcleo de Atenção e Orien-
tação Terapêutica ao Traba-
lho (NAOTT), a Prefeitura de 
Holambra realiza reformas e 
melhorias no prédio. A previ-
são é de que os trabalhos se-
jam concluídos até o início de 
dezembro. O espaço oferece 
assistência multidisciplinar a 
pessoas com deficiências.

A pintura das áreas in-
terna e externa do imóvel foi 
renovada. O local recebeu 
novas portas e janelas, que 
passaram a contar com per-
sianas. Agora, todas as salas  
possuem equipamento  de ar 
condicionado e os banheiros 
ganharam chuveiros. Os tol-
dos foram substituídos e, um 
deles, ampliado para garantir 
a proteção dos assistidos em 
dias de muito sol ou de chuva. 
Também foi realizado no local 
um trabalho de manutenção 
e limpeza das calhas, substi-
tuição de telhas e vedação de 
vasos sanitários e pias.

O espaço passou a contar 
ainda com um novo trabalho 
paisagístico e até com um 

lago que receberá uma fon-
te decorativa e peixes. De-
zenas de mudas de árvores 
frutíferas foram plantadas. 
Refletores, pintura de postes 
de iluminação e a substitui-
ção de parte do gramado por 
piso intertravado também 
fazem parte do projeto. Um 
quiosque de 48m² está sendo 
construído para que os assis-
tidos possam realizar as ati-
vidades manuais ao ar livre.

O Núcleo também rece-
beu novos móveis como sofá, 
tapete e mesas. Os funcioná-
rios têm a disposição agora 
uma máquina de lavar e o 
bebedouro de água foi subs-
tituído. As salas passaram a 
contar com identificações. 

“Aproveitamos o período 
de paralisação das ativida-
des, em função da pandemia 
do novo coronavírus, para 
a realização dessa grande 
reforma”, explicou a direto-
ra municipal de Promoção 
Social, Viviane Furgueri. “O 
Naott é um orgulho para o 
povo holambrense e já reali-
za um trabalho de referência 
na região. Agora passaremos 

atender os assistidos com  
mais conforto e com possibi-
lidade de oferecer ainda mais 
atividades para o desenvolvi-
mento deles”, disse ela, que 
também é mãe de uma das 
frequentadoras no Núcleo.

Viviane contou também 
que máscaras de pano e escu-
dos faciais, além de kits com 
escovas e pastas de dente, já 
foram adquiridos e serão uti-
lizados quando houver a re-
tomada das atividades.

O projeto oferece aten-
dimento psicossocial para 

pessoas com deficiência, pre-
paro dos participantes para o 
mercado de trabalho e reali-
zação de atividades remune-
radas dentro da própria ins-
tituição. Os frequentadores 
do Núcleo têm assistência 
de psicólogo e de terapeuta 
ocupacional, atendimento 
odontológico, aulas de dança 
adaptada, jiu-jítsu, música, 
artes e viola caipira. Além 
disso, produzem em uma 
horta alimentos que são con-
sumidos em refeições ofere-
cidas pela Prefeitura.

Dados divulgados nesta 
quinta-feira, 19 de 
novembro, pela diretoria 
municipal de Saúde de 
Holambra revela o registro 
de 9 casos de COVID-19 
na cidade na última 
semana. O município 
possui, no total, 480, 
sendo 469 considerados 
curados. Outras 55 
pessoas aguardam, em 
isolamento domiciliar, 
resultado de exames. Até 
agora 3 pessoas morreram 
na cidade vítimas do novo 
coronavírus.
O bairro Imigrantes 
contabiliza 103 casos 
da doença, seguido do 
Palmeiras, com 48 e do 
Centro, com 46. “O cenário 
da doença em Holambra é 
estável, mas não podemos 
flexibilizar os cuidados”, 
explicou o diretor 
municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. 
“A curva de contágio é 
dinâmica e depende do 
comportamento de toda a 
população. Lavar as mãos, 
manter distanciamento e 
usar a máscara ainda são 
armas importantíssimas 
contra a doença”. 

Semana com 
registro de 9 
novos casos de 
COVID-19 em 
Holambra
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Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes. 
Que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a 

impressão de que não os amamos o suficiente.  
Chico Xavier 

Antes de adentrarmos a 
qualquer discussão sobre as 
conquistas dos negros atual-
mente na sociedade, é essen-
cial que remetamos aos pri-
mórdios de sua história de 
martírios, escravidão e lutas. 
Foi pelas mãos destes seres 
humanos, em situação hu-
milhante de escravidão, que 
as riquezas de muitos países 
europeus e da América e, em 
especial do Brasil  afloraram. 

Os negros prestaram ser-
viços escravos, obrigatórios, 
gratuitos, forçados e em 
condições subumanas, com 
maus-tratos por séculos, 
nas lavouras, nos garimpos, 
nos transportes de cargas e 
em qualquer outra ativida-
de que precisasse de mão 
de obra. Assim foram escul-
pindo uma grande parte da 
história econômica e social 
deste país. 

Quando libertos, no fi-
nal do Segundo Império, em 
1988, foram eles que enfren-
taram, ainda, o grande pro-
blema de serem postos em 
liberdade sem o mínimo de 
planejamento, sem emprego, 
sem terra, sem  assistência 
social ou qualquer coisa que 
garantisse a sua sobrevivên-
cia nas periferias para onde 
foram empurrados.  

Este tratamento, do Es-
tado Brasileiro e de suas 
elites, dado aos negros, imi-
grantes forçados, não foi o 
mesmo aplicado aos outros 
povos que o Brasil recebeu, 
como japoneses, italianos, 
portugueses, holandeses, es-
panhóis, etc.  Em muitas des-
sas colônias, houve financia-
mento e mesmo doação de 
terra para que pudessem se 
estabelecer e produzir. 

É importante salientar, 
novamente, que o comércio 
de escravos não representou 
ganhos econômicos apenas 

Os negros, a construção do Brasil 
e a luta para a inclusão social

para os países americanos, 
mas foi uma excelente alter-
nativa econômica para a Eu-
ropa e trouxe muitos lucros 
para os europeus. 

Parte dos países do 
mundo e o Brasil têm uma 
enorme dívida para com os 

negros, pois sacrificaram ge-
rações com trabalho escravo 
para garantir, absurdamen-
te, uma vida de luxo de povos 
europeus e de elites brancas. 
Muitos deles perderam suas 
linhagens familiares e suas 
origens religiosas e culturais 

em tráficos de escravos pelo 
mundo ou mortos espanca-
dos em troncos nos pátios 
das senzalas, sob o olhar re-
ligioso de homens cristãos, 
que piamente acreditavam 
que todos eram filhos de 
Deus. 

Atualmente, pressiona-
dos pelos movimentos so-
ciais, que felizmente incluem 
grande parcela da população 
branca, vários programas do 
governo, abrangendo bolsas 
e cotas em universidades, 
tentam ressarcir parte des-
ta dívida e inseri-los de vez, 
com respeito e dignidade, na 
sociedade. 

O dia da consciência ne-
gra deveria ser um dia de 
tomada de conhecimento da 
sociedade brasileira, na qual 
os negros e seus descentes 
são mais de 50%, e lutarem 
juntos para uma nação mais 
justa com oportunidades 
iguais para todos, indepen-
dentemente da cor da pele, 
mas centrada na consciência  
de que há uma dívida social 
para com eles. 

Cícero J. Silva 
professor da rede estadu-

al de ensino, ambientalista, 
pós-graduado em Perícia 
Ambiental, colaborador da 
https://www.geledes.org.br/.
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A tradicional festa de São 
Nicolau (6/12) e seus Piets 
de Holambra, que comemora 
70 anos em 2020, será ce-
lebrada este ano com Drive 
Thru, no estacionamento da 
Expoflora, com entrada pelo 
portão da rua dos Girassóis 
e saída na mesma rua por 
baixo da ponte. O presente 
será simbólico no valor de 
R$15. “As famílias formarão 
fila e permanecerão dentro 
dos carros e as fotos ficam 
restritas, de longe. Gosta-
ríamos de poder fazer uma 
linda festa este ano, mas es-
peramos manter a tradição 
viva dessa forma, e ter muita 
energia e apoio para que no 
ano que vem possamos fazer 
uma festa ainda mais bonita 
e feliz”, promete uma das co-
ordenadoras do evento, Ga-
briela Gregorio Wagemaker 
Rodrigues. 

Os preparativos, que ge-
ralmente começam em maio, 
foram interrompidos por 
conta da pandemia, que esta-
va em seu auge. “Infelizmen-
te tivemos de nos adaptar à 
atual realidade da doença. 
Gostaríamos de fazer uma 
mega e bonita festa, mas 

como não sabíamos como 
estaria a situação da doença 
em dezembro, tivemos medo 
de organizar a festa pensan-
do em 300 crianças e apare-
cerem 50”, explica Gabriela.  

Além de Gabriela, o gru-
po da organização compos-
to por: Sheila Timmermans, 
Claudia V.H. Amaral e Monica 
Wagemaker,  ainda conta com 
muitos voluntários e empre-
sas da cidade, que ajudam de 
diversas formas, anonima-
mente. Com o período de iso-
lamento social, o grupo tam-
bém teve preocupação com 
a parte financeira. “Não sa-
beríamos se teria patrocínio 
suficiente este ano, porque 
muitas pessoas e empresas 
que nos ajudam tiveram aba-
los financeiros”, lamenta. 

Foi então que as amigas 
resolveram seguir a linha 
das escolas e tudo mais que 
se modernizaram ao modo 
virtual. “São Nicolau tam-
bém se modernizou, ele tem 
um celular e todos os pais 
que quiserem entrar nes-
sa tradição podem mandar 
mensagem no número: (19) 
991240778”. O grupo posta 
semanalmente vídeos e men-

Festa de São Nicolau será comemorada com Drive Thru
As famílias devem se manter dentro dos carros em fila para receberem os presentes

sagens dos próprios Piets, 
notícias, novidades, para que 
haja comunicação com crian-
ças e pais. “Este celular é do 
São Nicolau e dos Piets, lá 
os papais e crianças podem 
mandar vídeos, fotos, áudios 
e mensagens para falar dire-
to com eles. E é de lá que os 
Piets postam seus recados e 
vídeos para as crianças este 
ano, destaca Gabriela. 

Ela salienta também que 
as comemorações tiveram 

início no último dia 16, com 
o tambor de desenhos, dis-
ponibilizado na loja Maga-
zine Alcione, para que as 
crianças possam colocar 
seus desenhos. Os convites 
serão vendidos a partir do 
próximo sábado, 21, na pró-
pria loja Magazine Alcione.

No dia 29/11 terá uma 
manhã de desenhos – de for-
ma virtual! Dias 2, 3 e 4/12 
os Piets sairão às ruas, mas 
sem muito contato com as 

crianças. Ainda no dia 4/12 
haverá o sorteio, e a entrega 
dos presentes será realizada 
na manhã do dia 6/12 ou di-
reto na Magazine. Nos dias 5 
e 6/12 os Piets farão visitas 
às famílias que se animarem 
para a entrega dos presen-
tes, com todos os cuidados 
de proteção. 

Gabriela conta que qual-
quer criança pode participar, 
mas este ano o limite é de 
150 presentes. “Resolvemos 
não fazer mais porque será 
um formato totalmente novo 
e não sabemos como será a 
resposta das pessoas. E tam-
bém para evitar ter muita 
gente por questões de segu-
rança”, frisa.  

Para Gabriela, mesmo 
a data sendo comemorada 
de forma virtual este ano, o 
mais importante é manter 
aceso no coração das crian-
ças a magia da festa! “Que-
remos pedir apoio de todos 
os nossos patrocinadores, às 
escolas (que este ano já es-
tão nos ajudando muito) e 
aos papais para que juntos, 
ano que vem possamos fazer 
a festa ainda mais linda!”, 
planeja. 



7

www.jcholambra.com

Variedades Holambra, 20 de novembro de 2020 7

A sucessão familiar em 
empresas do agronegócio as-
sim como para os produtores 
rurais, ambos ainda que de 
pequeno porte, é uma ques-
tão que precisa ser planejada 
desde o início, preparando os 
familiares para todas as ad-
versidades que possam sur-
gir no meio do caminho.

Apesar dos laços afetivos, 
o profissionalismo deve per-
manecer. Não é raro nos de-
pararmos com conflitos fa-
miliares e grandes prejuízos 
quando alguns pontos são 
descuidados, o que coloca 
por água abaixo tudo o que 
foi construído por anos e 
todo o empenho que se teve 
a fim de buscar reconheci-
mento e sucesso.

Continue a leitura e saiba 
com proceder da melhor for-
ma para você e sua família.

Sucessão Familiar: 
Empresas do Agronegócio 

e Produtores Rurais.
Uma empresa sólida no 

mercado apresenta grandes 
vantagens: mais visibilida-
de, maior autoridade e, in-
clusive, facilidade em pro-
cessos mais burocráticos, 
como o de conseguir bons 
empréstimos financeiros. A 
sucessão familiar, por esses 
e outros motivos, pode ser o 
desejo de muitos empreen-
dedores e produtores rurais.

Ainda que as famílias 
sejam unidas e bem estru-
turadas, é importante não 
negligenciar o fato de que 
desentendimentos possam 
surgir e arruinar tudo o que 
foi construído. O planeja-
mento precisa ser feito des-
de cedo, trazendo, inclusive, 
discussão acerca do assun-
to em conversas familiares 
mais informais, como no mo-
mento da refeição. Os herdei-
ros precisam saber o que se 
espera deles, assim como os 
fundadores precisam enten-
der se seus sucessores estão 
preparados e determinados a 
dar continuação.

Importante ainda salien-
tar que a escolha da ativida-
de de gestão deve ser feita 
medindo quem tem mais ca-
pacidade e motivação para 
administrar e saber continu-
ar transmitindo os valores 
do negócio para a sociedade.

Outro fator necessário é 
que o futuro líder tenha os 
mesmos interesses, objeti-
vos e convicções a respeito 
da empresa, para que não 
surjam grandes dificuldades 
no futuro.

Para todos os casos, há 
sugestão também de ter 
especialistas que auxiliem 
o processo, como um ad-
vogado para orientar com 
relação as leis, contratos e 
outras formalidades neces-
sárias, coachings ou cursos 
específicos que encaminhem 
na atuação de administrar e 
cuidar do patrimônio.

Obs: O artigo segue nas 
próximas edições

A partir desta edição, o advogado e administrador de empresas Caius 
Godoy, mais conhecido entre seus clientes como Dr. da Roça, assinará 
oito artigos de  que abordarão de forma ampla , um assunto de grande 

importância, que é a Sucessão Familiar Rural. 

Sucessão familiar (parte 1/8)
Empresas Agro e Produtores Rurais

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

A Outra Holambra
Rodrigo van Kampen

Ana se dependurava nas 
esculturas de tulipas gigan-
tes, ainda sem acreditar que 
conversava com um kabou-
ter. Roel, sentado na grama, 
atirava pedrinhas do lago. 
“E se alguém ver você? De 
tamanco, e... chapéu?”  

“Estamos em Holambra, 
Ana.”

A conversa começara um 
tanto constrangedora, mas 
engrenara fácil. Era como 
conversar com alguém de 
outro país, só que o outro 
país ficava bem na sua cida-
de. 

“Eu ainda não entendi 
como você parece do meu 
tamanho, quando na verda-
de tem vinte centímetros de 
altura.”

“Vinte e dois. É um tru-
que barato, vocês percebe-
riam se olhassem direito.”

Ana olhou as pedrinhas 
quicarem uma, duas, nove 
vezes. Como é que ele fazia 

essas coisas? “É legal ser um 
kabouter? Deve ser, poder 
fazer as plantas crescerem, 
e parecer humano quando 
quiser.” 

Roel torceu o canto da 
boca num sorriso. “Essa é a 
parte fácil. Difícil é não ser 
o que sua família espera. 
Enfim”, desviou o assunto. 
“Essas esculturas, por exem-
plo. Não são bonitas como 
tulipas verdadeiras”, e de re-
pente havia uma tulipa roxa 
plantada perto de seus pés. 

“Mas em tulipas verda-
deiras não daria para fazer 
isso”, Ana tentou uma imi-
tação tão ridícula de pole 
dance que caiu de bunda no 
chão, às gargalhadas.

“Às vezes quem você é de 
verdade não é exatamente 
o que os outros enxergam, 
sabe?” disse o kabouter, rin-
do. Ana sabia muito bem. E 
estava feliz em ter feito um 
novo, e estranho, amigo. 

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

Tulipas
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Localizada em Holambra. Possui 3 suítes
c/ closet, sala de estar, jantar e Tv. Cozinha,
lavanderia, banheiro social. Área de lazer
c/ piscina e churrasqueira, garagem.
340 m2 constr. / 420 m2 total. 

Casa - Res. Nova Holanda
Localizado no bairro Vargeão.
Possui 314 m2 plano, condominio
José Artosi, em frente ao Naga Cable
Park. Ótima oportunidade!

  

 

��������������������

A melhor negociação e o
melhor atendimento!

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

Holambra. Possui 3dorm. (1 suíte c/ 
closet), lavabo, área gourmet c/ 
churrasqueira, lavanderia. Prep. p/ ar 
cond. Aquec. solar, sala de estar e jantar.
450 m2 total / 182,76 m2 construídos. 

Casa - Res. Nova Holanda

Locação

Casa no bairro Mario Finoteli. Possui 03 
dorm (1 suíte), sala de estar e jantar, 
cozinha, banheiro, área de churrasco e
garagem p/ 2 carros. 292,5 m2 total / 
154,5 m2 construídos.
R$ 1.990,00 / Mês -�

�����������������

VendaR$ 950.000,00 - VendaR$ 1.400.000,00 -VendaR$ 160.000,00 -

A Câmara Municipal de Holambra realiza neste 
domingo, 22 de novembro, a prova objetiva do Con-
curso Público nº 01/2020 ao cargo de Assistente 
de Comunicação. A prova será realizada na escola 
municipal Parque dos Ipês, às 9h.

A prova, seria realizada no dia 22 de março, mas 
precisou ser suspensa devido a pandemia do Novo 
Coronavírus (COVID-19). Ao todo, serão 30 ques-
tões de múltipla escolha – português, informática, 
conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Os candidatos deverão se apresentar com no mí-
nimo 30 muitos de antecedência com documento 
original com foto, caneta esferográfica azul ou preta 
e comprovante de inscrição e de pagamento caso o 
nome não esteja na lista. O uso de máscaras é obri-
gatório.

O edital completo de reconvocação está dispo-
nível através do link http://www.camaraholambra.
sp.gov.br/Arquivos/Downloads/ad33498f-33d-
0-4f2c-82df-baa538aac244.pdf.

Câmara Municipal 
realiza Concurso 

Público neste domingo

Dia 19 de novembro é  celebrado o Dia Global 
da Mulher Empreendedora. A data criada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 
2014, celebra e apoia as mulheres no universo 
corporativo. Em um ano como o de 2020, com 
isolamento social e a pandemia, a data serve ainda 
para refletir mais do que nunca a importância da 
mulher nos negócios. De acordo com pesquisa 
realizada pelo SEBRAE, 71% das mulheres durante 
a pandemia, inovaram e utilizaram as redes-
sociais, internet e aplicativos para movimentar seu 
negócios, oferecer serviços e/ou vender produtos. 
Isso mostra que apesar dos percalços, muitas 
vezes uma jornada dupla entre trabalho e tarefas 
de casa, as mulheres se sobressaíram em relação 
aos homens, que mostra que somente 63% deles 
utilizaram essas ferramentas.

Pesquisa do SEBRAE aponta que a 
mulher é mais inovadora nos negócios

Mané, 
uma surpresa 

especialmente para 
você.

Com carinho, Josi
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Nº 1194 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art.  1525, números   1, 3 e  4, do Código Civil Brasileiro: 
EDSON RAIMUNDO FERNANDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão encarregado de produção, nascido em Santa Mariana PR, no 
dia dois de julho de mil novecentos e setenta  (02/07/1970),  residente e domi-
ciliado na  Rua B, 49  Parque  Residencial dos Imigrantes , Holambra, SP,CEP: 
13825000 filho de BENEDITO FERNANDES FILHO e de ROSARIA DE SOU-
ZA FERNANDES. 
RUTH MARTINS LAURENTINO DA SILVA , nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em Arapiraca-AL  ( registrada no 2º  
Distrito ),  no dia vinte e um de janeiro de   mil novecentos e noventa e sete    
(21/01/1997), residente e domiciliada  na  Rua B, 49, Parque Residencial dos 
Imigrantes, Holambra, SP,  CEP: 13825000, filha de  JOSÉ CICERO DA SILVA 
e de MARIA ROSINEIDE MARTINS LAURENTINO. 
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. 

Nº1195 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art.  1525, números   1, 3 e  4, do Código Civil Brasileiro: 
HORÁCIO DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão guia de turismo, nascido em Taboão da Serra SP, no dia vinte e um de 
abril de  mil novecentos e oitenta e três (21/04/1983), residente e domiciliado na 
Rua Gratidão, 260, centro, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de HORÁCIO 
JOSÉ DOS SANTOS e de VANILDA APARECIDA DA SILVA SANTOS. 
JANTIEN GLAS, nacionalidade holandesa, estado civil solteira, profissão guia 
de turismo,  nascida em Hoorn-Holanda,  no dia nove de outubro  de mil  novecen-
tos e setenta e nove (09/10/1979), residente e domiciliada na Rua  Gratidão, 260, 
centro, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de CORNELIS GLAS e de TINE 
HELDER 
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. 

 Nº1196 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art.  1525, números   1, 3 e  4, do Código Civil Brasileiro: 
MÁRCIO ROBERTO PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de produção, nascido em Marília-SP, (registrado em 
Oriente-SP), no dia vinte e cinco de maio  de  mil novecentos e oitenta e oito 
(25/05/1988), residente e domiciliado na Rua Sebastião Porfírio da Silva, 489, 
Santo Antônio Aparício, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de ROSA ELIZA 
DE FÁTIMA PEREIRA. 
BRUNA EDUARDA DOS REIS , nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira , nascida em  Artur Nogueira, SP,   no dia trinta e um de 
maio   de mil  novecentos e noventa e três (31/05/1993), residente e domiciliada 
na Rua Florindo  Caetano, 1156, Orlando Correa Barbosa , Artur Nogueira, SP, 
CEP: 13164120, filha de EDNEI ALEXANDRE DOS REIS e de SUZANA MA-
TIAS DOS SANTOS 
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. 

Nº1197 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art.  1525, números   1, 3 e  4, do Código Civil Brasileiro: 
LUIZ CLAUDIO POPP, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo – SP (registrado no 34º Subdistrito-Cerqueira 
César), no dia  trinta de setembro de  mil novecentos e setenta  (30/09/1970), 
residente e domiciliado na Rua Pandanus, 167, Parque Residencial Groot,  Ho-
lambra, SP, CEP: 13825000, filho de JOSÉ POPP e de BENEDICTA ROMEIRO 
POPP. 
ROBERTA AVELLAR MARINO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão vendedora,  nascida em Santo ANDRÉ-SP ( registrada no 1º Subdistri-
to),  no dia cinco de agosto de  mil  novecentos e oitenta (05/081980), residente 
e domiciliada na Rua  Pandanus, 167, Parque Residencial Groot, Holambra, SP, 
CEP: 13825000, filha de FLAVIANO MARINO e de LILIANE AVELLAR MA-
RINO. 
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 1998 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro; 
DANILO FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profissão advogado, Nascido em Diadema, SP, no dia vinte e dois de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois (22/09/1982) residente e domiciliado na 
Rua Miltenburg, 159, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filho de EREMILTON FERREIRA DA SILVA  e de ROSA PEREIRA 
DA SILVA. 
ELISANGELA CRISTINA DE FREITAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão administradora, nascida em Cosmópolis, SP, no dia doze de 
junho de mil novecentos e setenta e oito (12/06/1978) residente e domiciliado na 
Rua Miltenburg, 159, Parque Residencial dos Imigrantes , Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de HILARIO SEBASTIÃO DE FREITA e de MARIA MAR-
LUCE MONTEIRO DE FREITAS. 
Se alguém souber de 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
A família de Honoré Marcel 
van Leeuwen agradece as 
homenagens prestadas pelo 
seu falecimento. 
Ele fará muita falta e 
saber que tantas pessoas 
compartilham de nosso 
amor por ele tornou o 
momento menos doloroso. 
A missa de sétimo dia será celebrada sábado 
dia 21/11 as 19:30h na Igreja Matriz.

NOTA DE FALECIMENTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
HOLAMBRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Holambra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem 
pelo presente Edital convocar todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos sindicais para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária à realizar-se no dia 30 de novembro de 
2020, às 19:30 horas na sede do sindicato, sito à Av. Rota 
dos Imigrantes, 640 – centro, nesta cidade, para tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre a seguinte: Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior;
b) Deliberarem sobre a majoração da mensalidade social e data 
de vigência;
c) Outros assuntos.      
  
Não havendo quórum legal para realização da assembléia 
em primeira convocação, fica marcada outra para meia hora 
após no mesmo local e que se realizará com a presença de 
qualquer número de sócios. OBS: Todos devem comparecer 
com mascara e conservar o devido distanciamento de um metro 
e meio do outro.  
Holambra (SP, 20 de novembro de 2020.

NORIVAL GUADAGHIN
Presidente

Técnico Agrícola

Vendedor

TRABALHADOR RURAL 

Empresa no ramo de flores contrata para 
Santo Antônio de Posse / Holambra

Responsabilidades: Auxiliar os produtores rurais oferecendo 
ajuda técnica para desenvolverem sua produção. Preparar plantio e 
colheita. Fazer análise para verificar possíveis pontos que devem ser 
melhorados na produção e aplica soluções pontuais.
Requisitos: Experiência com flores e plantas.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de 
RH para o e-mail holambra.vagas@gmail.com com a sigla Técnico 
Agrícola no campo assunto até o dia 30/11/2020.

Responsabilidades: Atendimento ao cliente (Presencial e por 
telefone); Domínio em Vendas; Digitação de Pedidos em Sistemas; 
Participação em Feiras e Eventos; Demonstração de Produtos;
Requisitos: Experiência com venda de flores para decoradores. Ótimo 
relacionamento interpessoal, habilidade de comunicação e negociação.
Salário: a combinar
Benefícios: Estacionamento, alimentação. Convênio médico e 
odontológico opcional.
Observações: Ter condução própria. Residir em Holambra, Santo 
Antônio de Posse, Jaguariúna ou Artur Nogueira.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH 
para o e-mail holambra.vagas@gmail.com com a sigla Vendedor 
Flores no campo assunto até o dia 30/11/2020.

• IDADE: 25 A 35 ANOS 
• SEXO: MASCULINO 

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

Vendedor:
Homens até 30 anos / Experiência em vendas no varejo / Comunicativo

Auxiliar de montagem:
Homens até 30 anos / Conhecimento em hidráulica / disponibilidade 
para viagens / residir em Holambra / habilitação B

Gerente Comercial:
Idade: até 35 anos / Experiência comprovada no varejo / espirito de 
liderança e trabalho em equipe

Almoxarifado:
Até 35 anos / Conhecimento em equipamentos de irrigação

- Currículos devem ser encaminhados para 
o e-mail: vagasholambra2020@outlook.com – 

***no assunto inserir a vaga pretendida***

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 ●
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por Izildinha PilliFique
Ligado Bora, chorar de emoção

Fãs 24 horas no arFinal de Ano sem o Rei

Quem assistiu ao filme “Milagre na Cela 7”  se emocionou muito. Prepare o lenço se ainda não assistiu pela NetFlix. E vem 
outro lançamento prometendo as mesmas emoções. Trata-se  Rosa e Momo (com o título original La Vida Davanti a Sé) 
é um filme dramático italiano dirigido por Edoardo Ponti, com base em um roteiro produzido pelo próprio Ponti e Ugo 
Chiti. Com Sophia Loren no papel principal, Rosa e Momo tem também os talentosos Ibrahima Gueye e Abril Zamora no 
elenco. O filme acompanha a história de Rosa, uma ex-prostituta e sobrevivente do holocausto, que já em idade avança-
da decide cuidar dos filhos de outras trabalhadoras da noite.

FÃS cobram presença de Luan Santana nas redes 
sociais e muitos deles até deixaram de seguir o 
artista.  Para amenizar a situação Luan Santana 
fez uma live surpresa em seu Instagram na ma-
nhã desta terça-feira (17) para falar com os fãs 
e desabafar sobre seu momento artístico. Pen-
sando em sua carreira o cantor está isolado pen-
sando como renovar sua vida artística. E postou: 
“Como vou levar algo com essência sertaneja, pé 
no barro? Como eu vou honrar isso aqui fazendo 
o novo?  Porque meu público merece, não mere-
ce ficar ouvindo a mesma coisa todo dia. Como vou surpreender eles de novo? E a gente 
achou. Vocês vão amar, tenho certeza. Confiem em mim, na galera que está comigo. Vai 
ser maravilhoso”, começou ele. O cantor reforçou sobre seus laços com o público. “Que-
ria que vocês citassem um exemplo de alguma relação de artista com seu fã que é mais 
verdadeira, mais calorosa e mais próxima... e que rola tanta identificação, que se parece 
tanto? Eu não consigo dizer ninguém que é assim como a gente é. É para vocês que eu 
digo: Sei tudo o que vocês sentem...Preciso que vocês entendam o momento em que 
estou vivendo e vejam tudo o que estamos preparando para vocês como um salto a mais. 
Um salto mais alto”, disse. Após mandar beijos para fã-clubes que acompanhavam a live 
no início da manhã, Luan Santana se emocionou: “São por vocês, às vezes que saio da 
minha casa e venho dormir em outro lugar, porque preciso tirar duas semanas confinado 
dentro de um estúdio para compor, fazer aquilo que eu amo. Mas deixar as pessoas que 
amo longe de mim... Na hora em que saio de casa são vocês que vem à minha cabeça. 
Vocês martelando em minha cabeça o tempo todo: ‘É por eles, é por eles. Não esperam 
quatro, não esperam sete. Esperam dez, e se esperam dez, eu vou dar o meu dez’. Não só 
em momentos assim, mas em vários nestes treze anos de carreira”, disse. Após polêmica, 
Luan publicou uma foto de sua viagem para o México e acabou respondendo a alguns 
comentários, garantindo que vai tentar ser mais ativo no Instagram. “Faz mais Stories, por 
favor. Estou morrendo de saudade”, pediu uma pessoa. “Vou tentar mostrar mais para vo-
cês”, afirmou o cantor. É, não é fácil a vida do artista. O fãs cobram mesmo. Parece torcida 
organizada de futebol.  Boa sorte, Luan, nesse novo trabalho. E além do mais, você saiu 
de um relacionamento de 12 anos, né? 

Gente, 2020 realmente está sendo um ano difí-
cil e atípico. Há 46 anos, que anualmente a 

TV Globo tem em sua programação de fi-
nal de ano, o tradicional especial de Ro-
berto Carlos.  E eu vi essa informação por 
meio do colunista Alessandro Lo-Bianco, 
do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, 
que a TV Globo cancelou o especial do 

RC. Gente, isso é sinal que a coisa está feia 
mesmo. E ele disse que a emissora conta 

que o motivo do cancelamento seria a falta de 
orçamento da emissora global. O cantor não quis 

colocar do bolso dele. Com isso, a Globo não quer produzir o 
especial em forma de live porque o plano é ter o rei apenas na 
tv, fora da internet, YouTube e Globoplay. O objetivo é concen-
trar a audiência para os anunciantes da TV aberta. Mas para 
Roberto Carlos fazer um especial ao vivo tem um custo. No ano 
passado, já com queda no orçamento, fizeram aquela compi-
lação de shows. Roberto passou uma proposta de especial ao 
vivo pra Globo, e ela não teve orçamento. Fez outra proposta 
pra um gravado. Ele não aceitou. Desde o início do ano estão 
rediscutindo o contrato de exclusividade. Para ser exclusivo, o 
rei quer algo grande no final do ano, e a Globo não comporta 
mais o orçamento. Terminaram sem acordo as propostas e pra 
tapar o buraco Boninho pediu pro Jayme Monjardim o especial 
de Jerusalém que ele dirigiu’, disse Lo-Bianco. Ainda de acordo 
com o jornalista, a desculpa da Globo para não fazer uma live 
no estúdio é que já tiveram duas. Então não seria algo especial. 
Roberto Carlos ganha cerca de R$ 100 milhões por ano para 
ser exclusivo. A Globo não tem como manter mais isso e ainda 
bancar o final do ano. Vale lembrar que o artista faz o especial 
de fim de ano da emissora desde 1974.
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Viagens na pandemia: especialista explica novas 

regras para viajar de avião
Noemi Almeida

Com a pandemia muitas 
fronteiras foram fechadas, o 
que diminuiu por um tempo a 
circulação de pessoas e trouxe 
um impacto para o turismo e 
para o setor de aviação. Para 
Holambra, no entanto, a situ-
ação foi um pouco diferente. 
Apesar de ter diminuído o nú-
mero de visitas aqui na Cidade 
das Flores, o número de pes-
soas daqui que viajaram para 
fora do país foi de certo modo 
normal, se comparado aos ou-
tros anos. É o que avalia a Ba-
charel em Turismo e Diretora 
da Holam Tour/ Aviturs, Ingrid 
Schoenmaker. “Até o presente 
momento acreditamos que o 
número de pessoas que migrou  
para outros países, passando 
pela nossa agência, na verdade 

foi o dobro do que tivemos no 
ano passado”, comenta. Na opi-
nião da turismóloga, essas pes-
soas já tinham planos de sair 
do Brasil e não puderam modi-
ficar esses planos, mesmo com 
o coronavírus se espalhando 
pelo mundo. 

Para onde  as pessoas estão 
indo? 

Na semana passada, o Jor-
nal da Cidade trouxe exem-
plos de pessoas que optaram 
por morar na Holanda. “Por 
sermos uma comunidade  de 
descendência holandesa, e 
porque lá existem muitas pos-
sibilidades para estudantes e 
trabalhadores, é que as pesso-
as vão para lá” explica Ingrid 
Schoenmaker. Porém, ela afir-
ma que, de acordo com os ba-
lanços feitos pela sua agência, 

existem muitos holambrenses 
indo também morar em Portu-
gal. “Isso porque lá é um país 
onde falam a nossa língua e 
existem mais facilidades com 
relação ao passaporte e outros 
documentos”, enfatiza. 

Quais as exigências? 
Para  ir para a Holanda, por 

exemplo, é muito mais fácil 
quando já se é descendente e 
se tem um passaporte europeu. 
“Contudo, quando se é nativo 
brasileiro, há uma série de docu-
mentos  exigidos para a entrada 
no país; entre eles, o certificado 
de que o migrante fale a língua 
nativa do local que  pretende 
visitar”, pontua a especialista. 
Estados Unidos e Alemanha 
também são bem exigentes com 
relação a documentos e é preci-
so já estar no nível intermediá-

rio da fala e  da escrita. 
Existem alguns países que 

facilitam a entrada de brasilei-
ros, com relação a documentos. 
Eles são: Nova Zelândia, Aus-
trália e Canadá, além dos paí-
ses da América Latina. “Nesses 
locais não há tanta desigualda-
de social e o governo também  
auxilia os estrangeiros com os 
estudos e na compra de casas”, 
fala. Um ponto negativo é na 
área de empreendedorismo.  
A Europa exige certificado de 
especialização para se abrir al-
guns negócios, o que pode ser 
difícil para um brasileiro que 
não fez curso nenhum e quer 
abrir sua empresa por lá. 

Mudanças de regras nas 
empresas aéreas

A Bacharel em Turismo  In-
grid Schoenmaker dá ênfase  
sobre algumas mudanças que 
ocorrem em empresas aéreas 
devido ao surto de Covid. “Fa-
zer o check-in pelo site ou apli-
cativo da companhia aérea já 
era uma opção para evitar filas. 
Agora, o procedimento online 
evita ainda mais o contato no 
aeroporto (a maioria dos to-
tens de autoatendimento estão 
desativados)”, revela.

Para cumprir com todas as 
medidas, a GOL, por exemplo,  
alterou o tempo do check-in, 
que passou a ser encerrado 
com até 1 hora de antecedência 
do voo. As demais companhias 
também pedem que os passa-
geiros cheguem mais cedo ao 
aeroporto, já que os novos con-
troles sanitários para acessar 
as salas de embarque levam 
mais tempo e isso pode interfe-
rir na chegada ao portão.

Outra coisa que quem for 
viajar na pandemia vai per-
ceber é que, nos terminais 
de embarque, as companhias 
criaram sinalizações (como 
marcações no chão) e filas 
transversais para incentivar o 

distanciamento social. A tec-
nologia também tem ajudado 
muito a manter o distancia-
mento nos aeroportos. Portar  
álcool em gel é permitido, o 
uso de máscaras é obrigatório 
e com relação a itens dados 
para os passageiros, a Azul e a 
Latam continuam distribuindo 
mantas e travesseiros higieni-
zados e embalados nos voos 
internacionais. Os fones de ou-
vido também deixaram de ser 
distribuídos pela Azul – neste 
caso, para não correr o risco 
de ficar sem ouvir música ou 
assistir a série que você gosta, 
a dica é sempre levar o seu pró-
prio fone para viajar.

Alteração e reembolso
A especialista explica que, 

em geral, as companhias aére-
as têm sido bastante flexíveis 
em casos de alteração. Segundo 
a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e de acordo com 
a Medida Provisória 925/20, 
os passageiros com passagem 
comprada até 31 de dezembro 
de 2020 que decidiram adiar a 
sua viagem em razão da pande-
mia, ficarão isentos da cobran-
ça de multa, caso aceitem um 
crédito para a compra de ou-
tra passagem – a nova viagem 
deve ocorrer no prazo de 12 
meses contados da data do voo 
original comprado.

O passageiro que decidir 
não viajar na pandemia e optar 
pelo seu reembolso da passa-
gem aérea, está sujeito às re-
gras contratuais vigentes so-
bre a tarifa adquirida. Ou seja, 
é possível que sejam aplicadas 
eventuais multas. Ainda que a 
passagem seja do tipo não re-
embolsável, o valor da tarifa de 
embarque deve ser reembolsa-
do integralmente em um prazo 
de até 12 meses.

Fique atento a essas mu-
danças e se for viajar, que seja 
com segurança. 


