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Cem dias à frente 
de Holambra

‘Uma batalha diária. A cidade enfrenta o pior momento da pandemia. Entretanto, 
conseguimos nos organizar de forma eficiente’, diz Fernando Capato

Os cem primeiros dias de Fernando Capato 
como prefeito de Holambra trouxe como desafio 
o pior momento da maior crise sanitária do país. 
Mas, segundo ele, esses dias foram marcados por 
demonstração de carinho e de confiança. “É uma 
relação que nos fortalece e nos enche de otimismo”.  

O JC Holambra entrevistou o chefe do Executivo e 
tratou de vários temas, desde a sua experiência na 
gestão passada e o enfrentamento da pandemia, 
passando pelas propostas de campanha até os pro-
jetos para manter o equilíbrio fiscal. 

3, 4 e 5

Prorrogado mais uma vez o 
vencimento de cota única de 
tributos municipais

‘Vacina contra a Fome’, campanha 
conta com as doações da 
comunidade

Descartes irregulares continuam 
apesar do calendário da Operação 
Cata-bagulho             812 8

Saúde
- Semana com 60 novos casos de 
Covid-19   
- Profissionais de Educação são do 
grupo prioritário e serão vacinados a 
partir de segunda-feira, 12                        7

E ainda, outras prevenções de saúde 
continuam
- terá início a Campanha 2021 
contra gripe                                    7

Manter a 
cidade limpa 

é dever de 
todos!
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Editorial

O que deveria ser um de-
ver das igrejas cristãs (e de 
outras também) passou a ser 
um caso judicial: preservar 
a vida, pois a ciência mos-
tra que durante a pandemia 
qualquer aglomeração pode 
ser letal. 

A maioria das igrejas 
parte do principio de que 
para expressar a fé precisa-
-se estar dentro de recintos 
fechados, unidos em oração, 
esperando a graça dos céus, 
mediadas pelos bispos,  pa-
dres e pastores.  E, para al-
gumas igrejas que povoam o 

Brasil de hoje, se o fiel contri-
buir  com polpudas doações, 
sua recompensa será maior,  
pois “Deus não aceita miga-
lhas como demonstração de 
fé”. Como se Deus precisasse 
de riqueza.

E por falar em riqueza, 
quem tem dinheiro, tem poder. 
E quem tem poder, na maioria 
das igrejas, pode mediar a re-
lação do homem com Deus, es-
pecialmente quando eles estão 
reunidos na casa d’Ele. 

No que pesem os benefí-
cios sociais, espirituais e fi-
nanceiros dos cultos, reunir 

fiéis  em plena pandemia é 
um ato de desamor, para não 
dizer de irresponsabilida-
de social, na preservação da 
vida que Deus deu a todos..

As igrejas, especialmen-
te as cristãs, de todas a de-
nominações, deveriam sim 
dedicar seu tempo para re-
fundar um cristianismo de 
atenção aos pobres, aos mo-
radores de rua, aos excluí-
dos, aos pobres de espíritos, 
aos violentados,  aos famin-
tos, aos sem teto, aos sem 
acesso à educação, e a todos 
que “têm fome de Justiça”.

O valor máximo é a vida
Histórias de Dona Ilda

Foi naquela época em que os Ar-
gentinos, com o dinheiro “por cima 
da carne seca”,  invadiram o país.

A fim de acompanhar meu ma-
rido que ia realizar negócios no 
Rio, lá fui eu numa quinta, pensan-
do em dar uma esticadinha até o 
domingo. Optamos pelo ônibus: 
confortável, direto e diurno, para 
podermos apreciar melhor as já co-
nhecidas paisagens. Atravessamos 
de balsa para Niterói. Chovia. A 
indústria para onde íamos era em 
Itaboraí. Tomamos um táxi. (Lem-
brei-me da piada: o senhor não 
voe a mais de 5 metros de altura...) 
Depois de entregar minha alma 
a Deus, chegamos. Resolvidos os 
negócios, quase noitinha, retorna-
mos ao Rio.

Céu estrelado, calor intenso, en-
tão, como tranquilos provincianos, 
resolvemos jantar, para depois pro-
curar um hotel.

- Que tal aquele hotel simpático, 
onde já ficamos uma vez, lá em Ipa-
nema? O Sol Ipanema!

O saguão lotado nos deu até um 
susto! Só em castelhano se falava!

- O senhores fizeram reserva? 
Não? Então não há lugar.

- Vamos para o Glória, é enorme!
Argentinos por todos os lados! E 

a mesma pergunta:
- Fizeram reserva? Não? Não há 

vagas.
E assim fomos para o Copa 

e depois para alguns hotéis da 
cidade, e nada! Já havíamos ro-
dado horas! Para ficarmos na 
estação a noite toda, como nos 
aconteceu em Lourdes, na Fran-
ça, não era uma boa. Para acor-
darmos amigos às 2 da madru-
gada, pior ! Até que o motorista, 
muito atencioso, sugere:

- Sei de um hotelzinho ótimo! Os 
senhores vão ficar contentíssimos!

Chegamos. Elevador quebrado. 
Pé na escada branca de mármo-
re de Carrara gasto pelo tempo, 
lembrando um palacete luxuoso 
em decadência. O motorista nos 
deixa. Até que enfim encontramos 
um canto para o esperado repou-
so. Um calor de rachar, sufocante, e 
um cansaço ainda maior. Até que o 
recepcionista, me encarando, per-
gunta gentilmente:

- A senhora prefere cama redonda?
No olhar fulminante que dirigi 

ao meu marido, externei tudo: rai-
va de ouvir tal pergunta, frustração 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Cama Redonda

R A de Athäyde

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

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

Constata-se, com enorme 
satisfação, que a sociedade ci-
vil brasileira tem se mobiliza-
do para combater a miséria e 
a fome dos mais necessitados 
neste Brasil desassistido. Em fa-
velas desprovidas de qualquer 
saneamento básico, em um 
nordeste árido carente de in-
fraestrutura assistencial digna, 
associações dispostas a mini-
mizar o desalento e a desespe-
rança de populações em larga 
escala vem ensinando a pescar 
e não, apenas, dando o peixe 
em busca da sobrevivência.

Iniciativas que tentam – 
com sucesso – preencher as la-
cunas que o poder público não 
tem competência de atender, 
priorizando a manutenção da 
“máquina” azeitada para be-
neficiar parcela da sociedade 
como servidores públicos que 
auferem salários e aposentado-
rias nababescas, congressistas 
que no dia seguinte ao de sua 
diplomação começam a traba-
lhar em prol de sua reeleição e 
que, ainda, releva atos e omis-
sões de um judiciário pobre 
que claudica sem cessar. 

Alvíssaras
No programa Canal Livre 

da TV Bandeirantes do último 
domingo (4/4) dois belíssimos 
testemunhos expuseram com 
clareza a realidade desse uni-
verso desconhecido da maioria 
dos brasileiros. Brasileiros que 
ouvem dizer, assistem a tristes 
imagens contundentes de 15 
segundos na televisão, mas em 
seguida estão focados nos te-
mas mundanos do momento.

O programa em questão 
trouxe a público o depoimento 
da desconhecida – quero crer 
que para muitos – Alcione Al-
banesi, empresária que viajou 
ao sertão nordestino em 1993, 
se comoveu com a miséria que 
encontrou na região na época e 
decidiu mobilizar cada vez mais 
pessoas para embarcar em cam-
panhas de solidariedade fun-
dando e presidindo a Amigos 
do Bem.  

Alcione pondera: “O Nordes-
te vive uma miséria secular, é 
uma história de fome. Os povo-
ados não têm acesso às cidades, 
e não tem oportunidade de mu-
dar a realidade. A fome é cíclica 
e constante, piorou muito, e eles 

não têm para quem pedir. Nosso 
país é muito desigual, e o sertão 
nordestino é o foco dessa misé-
ria”

E complementa: “ O gover-
no precisa agir, porque a socie-
dade civil não consegue atuar 
sozinha. As empresas salvaram 
as pessoas nesse momento da 
pandemia, não o governo”, pon-
tuou. A situação do país hoje é 
resultado da “omissão” de mui-
tos.

E do empresário e empreen-
dedor social Celso Athayde (não 
é parente!), fundador da Central 
Única das Favelas, CUFA, e da 
Favela Holding, empresa que dá 
emprego a milhares de pessoas. 
Ao levar a ideia de criar empre-
gos e promover o empreende-
dorismo para diversos países 
do mundo, Athayde recebeu 
diversos prêmios internacionais, 
além de inúmeras homenagens, 
inclusive nas Nações Unidas.

Assista ao programa pelo 
you tube e entenda um pouco 
mais da realidade deste Brasil 
pandêmico e anêmico. Vale, re-
almente, a pena. 

por não termos encontrado um ho-
tel melhor e o desespero por que-
rer um canto para descansar! E o 
ilustre ainda me pergunta se quero 
cama redonda!

Então, “tirando sarro”, meu mari-
do lhe diz:

- Ela prefere cama redonda!
Lá fomos nós. Pelos corredores 

finamente carpetados, à meia luz, 
chegamos ao esperado aposento. 
Nunca havíamos dormido numa 
cama redonda. Telefone na cabe-
ceira e ar condicionado na cabeça. 
Aí começou a dança: Liga, conge-
la, desliga, esquenta. Perfume de 
amor misterioso por todos os can-
tos: Das almofadas de cetim ao ar 
que respirávamos.

E as pernas? Meu “cara metade” 
com quase 2 metros de altura não 
tinha como arrumar-se, sem ficar 
com as canelas de fora da cama. E 
nessa coisa tragicômica, morrendo 
de rir, morrendo de cansaço, mor-
rendo de medo (eu), vimos , de 
olhos arregalados, passar o resto 
da madrugada, procurando fazer 
uma limonada do limão que rece-
bemos. Afinal, jamais pensei em 
minha vida viver tão emocionante 
aventura como a de cair sem que-
rer num cantinho tão exótico e de 
curta permanência...

E ao clarear o dia, lá voltamos 
para a rodoviária.

Ao chegarmos a Campinas, sur-
presa geral!

- Não iam ficar até domingo?
Contamos o ocorrido, e uma filha 

olhando para a outra:
- Vai ver que eles pensaram que 

na cama redonda tem que dormir 
cada um de seu lado. Por isso so-
braram as pernas!

Não, gritamos, também não so-
mos tão quadrados assim!
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100 dias de adaptação, planejamento e muito 

trabalho, avalia Fernando Capato

Esdras Domingos  

Amanhã, dia 10 de abril, 
Fernando Capato completa-
rá 100 dias como prefeito de 
Holambra.  Em entrevista ao 
JC Holambra, ele resume que 
foram dias de adaptação, pla-
nejamento e muito trabalho.

Esse é o primeiro man-
dato de Fernando na chefia 
do Executivo, porém, desde 
2017 ocupa um cargo na che-
fia do Município. Na gestão 
passada ele foi o vice-prefeito 
da cidade.

Dentre os muitos desafios, 
Fernando, vem há mais de um 
ano gerindo o município du-
rante a pandemia, sendo nove 
meses como vice e quatro 
como gestor da Administração 
Municipal.  Nesta entrevista, o 
Jornal tratou de vários temas, 
desde a sua experiência na 
gestão passada e o enfrenta-
mento da pandemia, passando 
pelas propostas de campanha 
até os projetos para manter o 
equilíbrio fiscal. 

JC Holambra - Qual a 
principal diferença entre 
ser vice e, agora, o chefe do 
Poder Executivo?

Fernando Capato: É 
como estar na reserva ou 
dentro da área adversária 
em uma final de campeonato 
que acontece todos os dias. 
A responsabilidade e a ex-
pectativa de quem está em 
campo são muito maiores. 
Procurei, ao longo dos qua-
tro anos em que fui vice, ser 
presente e participativo. Mas 
as decisões, em última ins-
tância, são do prefeito. Vivo 
isso hoje. É do prefeito que 
as pessoas cobram e esperam 
resultados. É a ele que erros 
e acertos são creditados. Ser 

‘Ser prefeito é uma experiência muito diferente, muito mais desafiadora. Mas também um privilégio’

Ações de pulverização de pequeno e médio porte em locais 
públicos visando diminuição de contágio pelo novo coronavírus Implantação de grama sintética na quadra do Imigrantes

Academia de Saúde, voltada ao atendimento de fisioterapia1746 doses de vacina contra Covid-19 aplicadas

prefeito, portanto, é uma ex-
periência muito diferente, 
muito mais desafiadora. Mas 
também um privilégio.   

JC -  Você está a mais de um 
ano enfrentando a pandemia, 
sendo nove meses como vice e 
há mais de três como prefei-
to? Como tem sido?

Fernando: Uma batalha 
diária. Durante sete dias por 
semana estou em contato di-
reto com o Departamento de 
Saúde, acompanhando inte-
gralmente tudo o que acon-
tece. Como gestores, estamos 
fazendo tudo o que podemos e 
tenho fé de que a situação vai 
melhorar. Temos uma equi-

pe forte, dedicada. E estamos 
fazendo os investimentos ne-
cessários para garantir toda a 
retaguarda necessária de in-
sumos para tratamento e para 
internações em leitos locais. 
Intimamente, comemoramos 
a cura de pacientes, a chega-
da de novas doses de vacina, 
qualquer novidade positiva. 
Por outro lado, lamentamos 
o aumento de casos e as vidas 
que são perdidas. Vidas de 
gente que conhecemos, com 
quem convivemos. Sou mui-
to grato pelo empenho desse 
incrível grupo de profissio-
nais da saúde de Holambra, 
que vivenciam essas vitórias 
e derrotas na linha de frente, 

ao lado dos leitos, e não se 
deixam abater. Recebi aqui, 
em nossa Policlínica, os cuida-
dos quando fui diagnosticado 
com a doença no ano passado. 
São grandes pessoas e traba-
lhadores.  

JC -  Como prefeito, você 
enfrenta o pior momento da 
pandemia? Quais os princi-
pais desafios?

Fernando: Assim como 
o país, Holambra enfrenta o 
pior momento da pandemia. 
Entretanto, conseguimos nos 
organizar de forma eficiente. 
Readequamos nossa Poli-
clínica para enfrentar  tan-
to quanto possível a falta de 

leitos de internação em hos-
pitais de referência, adquiri-
mos equipamentos, oxigênio 
e demais insumos. O princi-
pal desafio é continuar mo-
nitorando a pandemia como 
temos feito desde o início, 
com extrema atenção, para 
que com planejamento não 
sejamos pegos de surpresa 
por situações que fogem ao 
nosso controle.

JC - Qual o balanço que 
você faz dos cem primeiros 
dias?

Fernando: Altamente 
positivo. Dias de adaptação, 
de planejamento e de muito, 
muito trabalho.
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Mais de 2300 kits escolares distribuidos para alunos da rede municipal
Mais de 4600 kits de alimentação não perecíveis, ovos, frango 
desossado, frutas, verduras e legumes

JC - Quais os acertos dos 
cem primeiros dias?

Fernando: O principal 
acerto, acredito, foi equili-
brar as ações necessárias na 
área da saúde para o enfren-
tamento à Covid-19, ter su-
cesso no abastecimento pre-
ventivo na área de promoção 
social, principalmente com a 
aquisição de cestas básicas, 
e ao mesmo tempo conser-
var nossa cidade em ordem, 
com manutenções regulares 
nas ruas, parques, praças e 
jardins. Mas acumulamos 
outros resultados positivos. 
Em três meses de trabalho, 
concluímos as obras e rea-
brimos o PSF Palmeiras, ter-
minamos as obras e abrimos 
a Academia da Saúde, inicia-
mos melhorias na Praça dos 
Imigrantes, com colocação de 
gramado sintético na quadra 
de futebol, e projetamos o 
que será a primeira escola de 
ensino fundamental do bair-
ro, com processo licitatório a 
ser aberto nos próximos dias.

JC - Quais ações imple-
mentadas nestes cem dias 
que podem ser melhoradas?

Fernando: Tudo pode ser 
aperfeiçoado com o tempo, 
mas acredito que estamos no 
caminho certo. Fazendo uma 
gestão resolutiva. Terminan-
do o que precisa ser concluí-
do. Oferecendo, com qualida-
de, os serviços que precisam 
ser oferecidos. Lançamos já 
nos primeiros meses o Portal 
do Estudante de Holambra, 
uma ferramenta de oferta 
de conteúdo digital de aulas 
em diferentes formatos. Ela 
visa incrementar e fortalecer 
o sistema de ensino durante 
o período sem aulas presen-
ciais. É um exemplo de proje-
to que iniciamos e que vamos 
melhorar e ampliar ao longo 
dos próximos meses.

JC - O que mais marcou 
seus cem primeiros dias de 
governo?

Fernando: O carinho e 

a confiança demonstrados 
pelas pessoas todos os dias, 
nas ruas ou nas redes so-
ciais. É uma relação que nos 
fortalece e nos enche de oti-
mismo. Assumir o mandato 
em meio a uma situação de 
crise social e econômica cau-
sada por uma pandemia tão 
agressiva é, por si só, mar-
cante. Mas prefiro destacar 
os sentimentos de esperança, 
solidariedade e perseverança 
que vivencio quase que dia-
riamente no contato com ci-
dadãos e servidores munici-
pais. A empatia que vejo nas 
pessoas, mesmo num mo-
mento tão difícil para todos.

JC - Como manter o equilí-
brio fiscal diante de uma cri-
se causada pela pandemia

Fernando: Estamos re-
vendo as prioridades de gas-
tos, buscando mais eficiência 
e racionalidade, aplicando na-
quilo que realmente é essen-
cial para a população neste 
momento. Também estamos 
trabalhando para melhorar 
a arrecadação, realizando 
um trabalho de desenvolvi-
mento econômico voltado 
à atração de empresas para 
quando chegar o período de 
retomada. Em 2021, mesmo 
em crise, o índice de partici-
pação de Holambra no ICMS 
aumentou 10%. Sabemos que 
com a pandemia a economia 
brasileira não está nada bem, 
mas estamos observando os 
índices com cuidado e traba-
lhando com cautela. 

JC - Em seu plano de go-
verno você destacou que um 
dos principais desafios de 
Holambra seria a construção 
de uma escola e uma nova 
creche no bairro Imigrantes 
e a busca de investimentos 
para a construção de um 
novo Pronto Atendimento 24 
horas. Conseguiu avançar 
sobre esses desafios?

Fernando: Como disse, 
com a piora da pandemia ve-
rificada logo no início do ano 

foi necessário rever priorida-
des. Mostrou-se mais urgen-
te no momento a ampliação 
do número de leitos de ob-
servação para pacientes com 
Covid-19 na Policlínica Mu-
nicipal, de 6 para 18. Ainda 
assim, trabalhamos em outra 
frente para finalizar o projeto 
da primeira escola do bairro 
Imigrantes, com obras a se-
rem iniciadas nos próximos 
meses, ainda este ano. Fize-
mos um plano de governo, 

durante o período eleitoral, 
adequado às necessidades 
reais e presentes da cidade. 
E seremos incansáveis para 
que ele seja cumprido até o 
final deste mandato.

JC - Nestes cem dias, o 
que tem sido feito para su-
perar os graves problemas 
de segurança, abasteci-
mento e transporte?

Fernando: Holambra fe-
lizmente não enfrenta pro-
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Reforma e ampliação do PSF Palmeiras
Readequação da Policlínica, triplicando o número de leitos de observação de Covid, 
com aparelhagem adequada

blemas significativos nestas 
áreas. Nossa Polícia Muni-
cipal tem colaborado muito 
nas barreiras sanitárias de 
orientação e em ações para 
evitar aglomerações. Com re-
lação ao transporte, tivemos 
apenas restrições pontuais 
decorrentes das determina-
ções do Plano São Paulo e da 
falta de demanda pelos ôni-
bus circulares aos domingos. 

 
JC - Um dos setores mais 

prejudicados com a pande-
mia foi o do turismo. Quais 
as iniciativas nesses cem 
primeiros dias para reduzir 
o impacto?

Fernando: O turismo se 
mostrou, já no final do ano pas-
sado, um setor com recupera-
ção natural e mais acelerada 
a partir do alívio das medidas 
restritivas. Estamos preparan-
do campanhas de incentivo à 
atividade para lançamento em 
um momento mais oportuno 
e atuando no fechamento de 
parcerias para oferta de cursos 
de qualificação rápida e de em-
preendedorismo nos próximos 
meses, inclusive com abertura 
de uma Sala do Empreendedor 
em nossa cidade.

JC - Durante a eleição 
você tinha dito que a edu-
cação demandaria atenção 
imediata e forte apoio do 
poder público para recupe-

rar prejuízos ao ensino cau-
sados pela pandemia. Como 
você tem feito isso?

Fernando: Instituímos o 
Portal do Estudante de Ho-
lambra, uma plataforma on-
line com textos, fotos e víde-
os para proporcionar acesso 
à distância ao conteúdo, de 
forma eficiente e divertida. 
Temos também as apostilas 
de atividades que os alunos 
utilizam em casa e que retor-
nam às escolas para serem 
corrigidas, além do apoio 
pedagógico por telefone, dis-
ponível em todas as unidades 
municipais. Estamos, neste 
momento, fazendo avalia-
ção diagnóstica em nossas 
escolas, com agendamento 
e atenção às normas sanitá-
rias, para identificar dificul-
dades e eventuais prejuízos 
de forma individual. E para 
trabalharmos isso, em segui-
da, de forma mais assertiva.

Realizamos a distribuição 
de cerca de 2.300 kits escola-
res com itens adequados para 
cada série para a realização 
de tarefas em casa. E para 
garantir o acesso dos alunos 
à alimentação, distribuímos 
mensalmente mais de 2.300 
kits alimentação, que além 
de alimentos não perecíveis 
contam com ovos, frango 
desossado, frutas, verduras 
e legumes. Desde o início do 
ano já foram entregues mais 

de 4.600 kits. Aproveitando a 
ausência dos alunos, estamos 
reformando e ampliando a 
escola Novo Florescer, no 
Fundão, para que as instala-
ções estejam mais confortá-
veis no momento do retorno 
às aulas presenciais. 

JC – A Covid trouxe uma 
crise sanitária, social e 
econômica. Quais as ações 
para resolver os problemas 
sociais e econômicos? 

Fernando: Além dos in-
vestimentos e melhorias 
feitos nas áreas da saúde e 
de conscientização, que têm 
por objetivo agir para conter 
o avanço da crise sanitária, 
nos preparamos para aten-
der as famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
de forma efetiva, com cen-
tenas de cestas básicas e a 
prorrogação do pagamento 
de tributos municipais. Es-
tes últimos, com benefícios 
também ao comércio, tão 
fortemente impactado pelo 
processo de enfrentamento a 
esta pandemia.  Prorrogamos 
inicialmente por 30 dias as 
cotas únicas de IPTU, alvará 
de funcionamento, ISS, Lixo 
Rural, entre outras. Agora, 
esta semana, ampliamos essa 
margem por mais 30 dias, 
para até maio. Os kits de ali-
mentação escolar e doações 
recebidas da iniciativa priva-

da também ajudam de modo 
significativo a reduzir os im-
pactos sociais da Covid-19 
em Holambra. Todas essas 
ações visam amenizar um 
pouco o momento difícil das 
pessoas e da nossa economia.

JC - O prefeito anterior 
deixou obras inacabadas, 
como, por exemplo um por-
tal da rua das Palmas. O 
que fazer com elas?

Fernando: Concluí-las. Em 
toda obra há investimento pú-
blico, convênios a serem hon-
rados. Faremos tudo o que for 
necessário fazer para entregar 
o que está em andamento com 
a maior brevidade possível, 
respeitadas as limitações le-
gais e de repasses financeiros. 

 
JC - A vacinação em Ho-

lambra tem sido lenta, de-
vido à quantidade de doses 
disponibilizadas ao municí-
pio. O que a prefeitura tem 
feito para melhorar isso?

 Fernando: Infelizmente o 
número de doses que temos 
recebido tem sido inferior à 
demanda real para cada fai-
xa de idade. Antes mesmo 
da chegada do primeiro lote 
estive pessoalmente na Re-
gional de Saúde de Campinas, 
que representa o Estado na 
região, para alertar sobre a 
discrepância entre o real nú-
mero de idosos de Holambra 

e o número que consta nas 
estimativas censitárias. Solici-
tamos, naquele momento e em 
diversas outras oportunidades 
mais recentes, o envio de mais 
doses para a cidade. Ainda não 
fomos atendidos, mas continu-
amos cobrando do Governo do 
Estado rotineiramente. Tam-
bém aderimos ao consórcio 
de municípios para a compra 
de vacinas contra a Covid-19, 
uma iniciativa da Frente Na-
cional de Prefeitos. E também 
à iniciativa do nosso consórcio 
regional de saúde, o Cisme-
tro. Aguardamos a viabilida-
de legal dessas alternativas. 
Ainda que de forma gradual, 
a vacinação está chegando às 
pessoas. É preciso insistir nos 
cuidados individuais, no uso 
de máscaras ao sair de casa e 
no distanciamento.

JC - Qual tem sido o pa-
pel do vice-prefeito na sua 
gestão?

Fernando: Tenho o pri-
vilégio de ter um vice inte-
ressado, presente e atuante 
ao meu lado. O Miguel Espe-
rança tem participado dire-
tamente das principais deci-
sões e do planejamento junto 
aos departamentos. Está co-
nosco diariamente, partici-
pando de reuniões, visitas a 
obras e outros compromis-
sos. É um homem experiente 
e de confiança. 
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Fernando Fiori assume chefia de gabinete da 

Secretaria Estadual de Habitação
Esdras Domingos  

O ex-prefeito de Holambra 
Fernando Fiori de Godoy as-
sumiu no fim do mês passado 
a chefia de gabinete da Secre-
taria Estadual de Habitação. 
Desde o início do ano, ele vi-
nha ocupando a função de as-
sessor parlamentar na pasta. 

Conforme contou o ex-pre-
feito, o convite para fazer par-
te do primeiro escalão da Se-
cretaria é o somatório de um 
novo aprendizado e reconhe-
cimento pelos dois mandatos 
na prefeitura de Holambra – 
entre 2013 e 2020. A nomea-
ção de Fernando foi publicada 
no dia 23 de março de 2021 
no Diário Oficial do Governo.

Segundo ele, os convites 
para integrar o Governo do 
Estado começaram no fim de 
sua administração municipal. 
“Cheguei a conversar com 
Vinicius Lummertz (Secre-
tário Estadual de Turismo) 
e Marco Vinholi (Secretário 
Estadual de Desenvolvimen-
to Regional) para fazer parte 
de uma destas pastas. Porém, 
acabei aceitando a proposta 
para compor a equipe de Ha-
bitação, que tem à frente Flá-
vio Amary”. 

No fim de janeiro deste 
ano, Fernando começou a 
atuar na Secretaria como as-
sessor parlamentar e, agora, 
com um cargo de maior peso 
político, pois acompanhará 
direto o fluxo das demandas 

que chegam ao órgão. Ele 
salientou o privilégio e o re-
conhecimento de ocupar o 
cargo, porque poucos ex-pre-
feitos são indicados às chefias 
de gabinetes. 

O novo chefe de gabinete 
comentou que levará à Secre-
taria, a experiência de quem 
sentiu na pele as dificuldades 
de administrar um municí-
pio pequeno. “Acredito que 
poderei auxiliar os prefeitos 
que enfrentam a mesma re-
alidade com que tive que li-
dar, ou seja, muitos desafios 
e poucos recursos. Considero 
que serei uma ponte entre os 
chefes das Administrações 
Municipais, principalmente 
de cidades de pequeno porte 
e o Governo do Estado”.

Ao mesmo tempo, Fer-
nando assegurou que no ór-
gão terá a oportunidade de 
aprendizado, pois estará do 
outro lado, de quem recebe 
as solicitações dos municí-
pios. “Chego a um momento 
desafiador, porque a pande-
mia causada pelo Covid-19 
aumentou os problemas de 
moradias. Muitas pessoas 
perderam o emprego e, sem 
condições de pagar aluguel, 
foram morar nas ruas. Outras, 
pelo mesmo motivo, não con-
seguiram quitar as parcelas 
dos financiamentos dos pro-
gramas sociais”, analisou.

Juntando a isso, Fernando 
disse que o agravamento da 
crise econômica se reflete di-

retamente na arrecadação do 
Estado. “Por isso, trouxe para 
Secretaria o lema que usava 
na Prefeitura: ‘fazer mais com 
menos’”, salientou.

Projetos
O ex-prefeito teve que se 

adaptar rapidamente ao novo 
cargo, pois assumiu-o em  me-
nos de um mês após deixar a 
Prefeitura de Holambra. Ele já 
apresenta projetos, da Secre-
taria, para atender a RMC.

Uma das propostas é o 
‘Programa Nossa Casa’, que 
terá como contemplada, Ja-
guariúna. “Na próxima quin-
ta-feira devo me reunir com 
representantes do município, 
pois pretendemos construir 
312 casas”, adiantou. 

Nesse programa inovador, 
as prefeituras fazem a oferta 
dos terrenos e, por meio de 
licitação pública, será definida 
a empresa privada responsá-
vel por desenvolver o empre-
endimento. As vencedoras da 

disputa construirão as unida-
des habitacionais e destinarão 
parte delas a preço social, ou 
seja, com valor bem reduzido 
em relação ao preço normal. 
O restante das casas será co-
mercializado pela empresa a 
preço de mercado.    

Uma outra proposta en-
cabeçada pelo novo chefe de 
gabinete é o projeto piloto de 
casas pré-moldadas, que se-
rão construídas em 120 dias. 
“Conseguimos 31 lotes em 
Mogi Guaçu para desenvolver 
essa iniciativa”, contou. 

Fernando ainda comen-
tou que tem auxiliado em 
outras ações da Secretaria 
junto aos municípios, como 
as da CDHU – carro chefe do 
órgão. “Temos discutido a 
implantação de vários pro-
gramas, como o Vida Longa 
(conjunto habitacional para 
idosos), com a Prefeitura de 
Rio Claro. O grande desafio 
do governo é fazer casas de 
qualidade a um custo baixo, 

sem juros e encargos, para 
atender a demanda de famí-
lias de baixa renda”.

Holambra representada
Fernando falou que Ho-

lambra está sendo represen-
tada no Governo do Estado. 
“Ao longo de oito anos traba-
lhamos bastante e, junto com 
uma equipe competente, con-
seguimos projetar a cidade”.

Durante o mandato como 
prefeito, Fernando foi presi-
dente do Conselho de Desen-
volvimento da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas), 
da Associação das Estâncias 
Turísticas do Estado de São 
Paulo (Aprecesp) e de consór-
cios, como o CONSAB (Consór-
cio Intermunicipal na Área de 
Saneamento Ambiental). Nes-
se período, ele conseguiu es-
treitar o relacionamento com 
o Governador, João Dória, e 
seu vice, Rodrigo Garcia, além 
de Geraldo Alckmin, ex-gover-
nador do Estado.  

Fernando em reunião com o prefeito de Morungaba, 
Marco Antonio de Oliveira, presidente da Aprecesp

Fernando assumiu a chefia de gabinete 
no fim do mês passado
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Cidade registrou 60 novos casos de 
Coronavírus na última semana

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holambra 
confirmou nesta quinta-feira, 
dia 8 de abril, 60 novos casos 
de Covid-19 na cidade, re-
gistrados ao longo da última 
semana. A cidade contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
1.210 registros da doença, 

sendo 1.141 considerados 
curados. 172 pessoas aguar-
dam, em isolamento domici-
liar, o resultado de exames. O 
bairro Imigrantes soma 309 
confirmações, seguido do 
Centro com 118 e do Fundão 
com 106 casos.

“Vale sempre reforçar 

que, para evitar a dissemina-
ção do vírus, é fundamental 
que todos colaborem”, disse 
o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 
“Os cuidados com a higiene, 
o uso da máscara e o distan-
ciamento social continuam 
sendo fundamentais”.

Imunização contra gripe: Campanha Nacional tem início no dia 12

- Entre 12/04 e 10/05: profissionais de saúde, crianças a partir de 6 meses e menores de 6 
anos de idade, gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos ( puérperas).
- Entre 11/05 e 08/06: pessoas a partir de 60 anos de idade e professores.
- Entre 09/06 e 09/07: doentes crônicos, portadores de deficiência, profissionais da Força de 
Segurança e Salvamento (como policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das 
Forças Armadas), caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passa-
geiros urbano e de longo curso.

PSF Imigrantes e PSF Santa Margarida
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h

PSF Palmeiras
Terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30

PSF Fundão
Terças-feiras, das 13h às 15h30

Etapas da Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza Confira dias e horários de vacinação contra o Influenza

A Prefeitura de Holam-
bra dá início na próxima se-
gunda-feira, dia 12 de abril, 
à Campanha de Vacinação 
contra o vírus Influenza, 
causador da gripe. A imuni-
zação será realizada em eta-
pas (confira abaixo). Neste 
primeiro momento devem 
receber a dose trabalhado-
res de saúde, crianças acima 
de 6 meses e menores de 6 
anos de idade, gestantes e 

mulheres com filhos recém-
-nascidos.

A aplicação irá acontecer 
nos PSF Santa Margarida 
e Imigrantes de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 16h; na unidade 
de saúde do Palmeiras às 
terças e quintas-feiras, das 
8h às 11h30; e na do Fundão 
às terças-feiras, das 13h às 
15h30. É importante apre-
sentar Cartão Cidadão e Car-

teira de Vacinação.
“Todos os que fazem parte 

do grupo prioritário devem 
se vacinar pois  o antígeno é 
fundamental na prevenção 
às complicações decorrentes 
da doença”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. “Além disso, 
com essa imunização iremos 
reduzir a incidência de sinto-
mas que podem ser confun-
didos com os da Covid-19”.

Profissionais de Educação serão vacinados 
contra a Covid-19 a partir de segunda-feira

Terá início na próxima se-
gunda-feira, dia 12 de abril, a 
vacinação contra a Covid-19 
de profissionais da área da 
Educação que atuam em 
unidades escolares públicas 
e particulares da cidade. A 
aplicação será realizada na 
Escola Municipal Joaquim 
Felipe de Almeida, no Cen-
tro, das 9h às 16h. O profis-
sional deverá apresentar RG, 

CPF e cupom gerado a partir 
de cadastro prévio no portal 
VacinaJá (vacinaja.educacao.
sp.gov.br).

“No portal serão solicita-
dos alguns dados e o envio 
de fotos de documentos. Em 
seguida, o cupom será gera-
do e nele haverá um código”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “É imprescindível a 

apresentação deste cupom 
no momento da vacinação”.

2ª dose
Pessoas que aguardam o 

complemento da vacina de-
vem conferir o comprovante 
de imunização e verificar a 
data indicada para a admi-
nistração do reforço. Para 
este grupo o antígeno está 
sendo distribuído na Unida-

de de Saúde Santa Margarida, 
no Jardim das Tulipas, das 8h 
às 12h e entre 13h e 16h. A 
distribuição da 1ª dose para 
idosos está suspensa, tem-
porariamente, em função da 
falta do imunizante. O Depar-
tamento Municipal de Saúde 
aguarda agora a chegada de 
novos lotes para a retomada 
do processo, com ampliação 
da faixa etária.

Até o momento foram 
aplicadas 1.746 doses no 
município. Holambren-
ses que forem imuniza-
dos contra a Covid-19 
devem buscar orienta-
ções na unidade básica 
de saúde antes de se va-
cinarem contra o vírus da 
gripe (Influenza). 
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‘Vacina contra a Fome’, campanha 

conta com as doações da comunidade

O objetivo da ação é ga-
rantir a segurança alimentar 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade durante o 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus por meio da 
doação de 1 quilo de alimento 

não-perecível no ato da vaci-
nação contra a Covid-19. O 
ponto de coleta na cidade é a 
Unidade Básica Santa Marga-
rida, no Jardim das Tulipas, 
onde ocorre a imunização. 
Os itens podem ser entregues 

entre 8h e 17h, de segunda a 
sexta-feira.

“Esta ação irá somar ao 
trabalho que já estamos re-
alizando no município para 
auxiliar as famílias neste mo-
mento de grande dificuldade”, 

destacou a diretora municipal 
de Promoção Social, Viviane 
Furgeri. “A participação dos 
vacinados é absolutamente 
espontânea. Doa quem pu-
der”, completou a primeira-
-dama e presidente do Fundo 

Social de Solidariedade, Yvon-
ne Capato. “Nossa comunida-
de é muito solidária. Tenho 
certeza de que o resultado 
será muito positivo. É prote-
ção contra a doença e comida 
na mesa de quem precisa”.

A Prefeitura de Holambra aderiu esta semana à campanha Vacina Contra a Fome, do Governo do Estado de São Paulo

Moradores desrespeitam descarte correto de entulhos e lixos
Apesar de Holambra con-

tar com ações periódicas de 
coleta de móveis velhos e res-
tos de poda, conhecidas como 
Operação Cata-Bagulho, al-
guns moradores seguem rea-
lizando o descarte desses ma-
teriais de forma irregular.

No bairro Imigrantes, por 
exemplo,  após 2 dias da co-
leta do Cata-Bagulho no lo-
cal, moradores descartaram 
móveis, cama, colchão e até 
lixo com restos de comida em 
local de descarte de podas e 
folhas. Esse tipo de desres-
peito continua e pode ser ob-
servado em vários pontos da 
cidade.

A Operação é realizada 

periodicamente, atenden-
do os bairros em sistema de 
rodízio através de um cro-
nograma divulgado antes de 
cada atividade. Mesmo as-
sim, o despejo inadequado 
em calçadas e terrenos bal-
dios públicos ou de outros 
proprietários são observa-
dos com frequência, às vezes 
no dia seguinte à passagem 
do caminhão de coleta.

O diretor do Departamen-
to Municipal de Serviços Pú-
blicos, José Marcos de Souza, 
reforçou o pedido para que 
a população colabore. “Peço 
para que as pessoas realizem 
o descarte dos materiais nos 
dias corretos de circulação 

Descarte irregular Rua Scholten esquina Rua Schoenmaker, no bairro Imigrantes

do Cata-Bagulho em cada 
bairro, antes das 7h30. É im-
portante que cada um faça a 
sua parte, evitando o acúmu-

lo de lixo nas ruas”, enfatizou.
A próxima coleta da Ope-

ração Cata-Bagulho aconte-
cerá na semana do dia 19/04.  

Moradores devem ficar aten-
tos, na próxima edição e nas 
redes sociais, ao cronograma 
de cada bairro.
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ÁGUA DE CHUVA
NÃO É ESGOTO!

A tubulação da água de chuva (galeria de água pluvial) 
deve ser separada do esgoto (rede de esgoto).

Se os dois volumes se misturam, o sistema sobrecarrega e pode 
causar extravasamento e retorno de esgoto para as residências.

Mantenha o 
seu imóvel 

regularizado!www.aguasdeholambra.com.br

Educação realiza avaliação diagnóstica nos 
alunos da rede pública municipal de ensino

A ação tem o objetivo de identificar as dificuldades de aprendizado que possam ter surgido com a suspensão das aulas presenciais

O Departamento Muni-
cipal de Educação de Ho-
lambra começou a realizar 
nesta quarta-feira, dia 7 de 
abril, uma avaliação diag-
nóstica com os alunos da 
rede. A ação tem o objetivo 
de identificar as dificulda-
des de aprendizado que 
possam ter surgido com a 
suspensão das aulas pre-
senciais em função da pan-
demia e estabelecer planos 
pedagógicos específicos e 
direcionados para recupe-
rar eventuais prejuízos.

Participarão do proces-
so estudantes dos ensinos 
Fundamental I e II e tam-
bém da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). O trabalho 
segue pelas próximas se-
manas e está sendo reali-
zado por meio de agenda-
mento, seguindo todos os 
protocolos de segurança 
para evitar a disseminação 
do novo coronavírus.

“Os alunos estão há mais 
de um ano afastados das 
escolas, sem aulas presen-
ciais, e apesar das diversas 
ferramentas que desenvol-
vemos para estudo à dis-
tância neste período, en-
tendemos que dificuldades 
podem surgir”, explicou o 
prefeito Fernando Capato. 
“Nossa preocupação é ga-
rantir que essas dúvidas 
sejam sanadas, garantindo 
o aprendizado”.

Segundo o diretor mu-
nicipal de Educação, Ale-
xandre Moreira, os alunos 
“vão ser recebidos pelos 
professores e responderão 
um questionário, que será 
de fundamental importân-
cia para elaboração de uma 
proposta pedagógica de 
recuperação e de fortale-
cimento da aprendizagem”. 
“Queremos, com isso, ga-
rantir o melhor ensino aos 
holambrenses”, reforçou.
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Em julho de 2020, as 
instituições de ensino 
que já andavam olhando 
para a mesma direção, se 
uniram ainda mais: Uni-
FAJ, UniMAX e FAAGROH 
passaram a fazer parte do 
Grupo UniEduK!

O melhor de tudo nesta 
história? Unimos inovação 
de um grupo novo e com 
energia e gás total, com 
a tradição e bagagem de 
nossas instituições com 
mais de 20 anos de atua-
ção de referência no ensi-
no superior brasileiro!

Por isso, é com muita 
honra e orgulho que hoje 
o Grupo UniEduK lança 
seu novo site (www.gru-
pounieduk.com.br) apre-
sentando de forma única e 
institucional todo seu por-
tfólio de cursos.

É isso mesmo, você 
não sabia que temos mais 
opções de cursos do que 
“apenas” aquele curso de 
graduação longo e presen-
cial? Veja abaixo mais de-
talhes sobre nosso portfó-
lio de cursos:

Cursos Técnicos do 
Grupo UniEduK: você aca-
bou de concluir o ensino 
médio e já quer trabalhar? 
O curso técnico é um cur-
so específico para adqui-
rir uma habilidade especí-
fica e, depois se for o caos, 

Cursos de Graduação 
do Grupo UniEduK: seu 
sonho é ter um diploma? 
Para isso, precisa fazer 

um curso de graduação, 
mas não necessariamente 
um curso de bacharelado 
ou licenciatura (com 4 ou 
5 anos de duração). Além 
destes cursos, o Grupo 
UniEduK oferta cursos 
tecnólogos que são cursos 
de ensino superior, mas 
mais curtos (2 ou 3 anos) 
e focados no mercado de 
trabalho. 

Cursos de Pós-Gradua-
ção do Grupo UniEduK: já 
é formado e sente que pre-
cisa continuar estudando 
para sua evolução profis-
sional ser constante? Ve-
nha conhecer os cursos de 
pós-graduação do Grupo 
UniEduK, são ofertados na 
área de gestão e negócios, 
educação, saúde, medici-
na, medicina veterinária. 
Temos cursos online, hí-
bridos e presenciais.

Cursos Livres do Gru-
po UniEduK: acreditamos 
que o ensino deve ser 
contínuo, para isso temos 
cursos rápidos e 100% 
online para você adquirir 
ou complementar aquele 
conhecimento específico 
que precisa no trabalho ou 
nos estudos. Além disso, 
temos parcerias de cursos 
livres de outras institui-
ções como CNA Go e Fun-
dação Estudar. 

Ficou curioso? Venha 
saber mais sobre o Grupo 
UniEduK, porque só aqui o 
seu futuro é na prática!

Caso você não se lembre, não custa nada aproveitar 
esta segunda-feira para refrescar a memória!

Grupo UniEduK fortalece sua marca como 
grupo educacional e lança novo Site!

Grupo UniEduK 
sobre Educação

As obrigações tribu-
tárias são uma constante 
preocupação na vida de 
todo empreendedor bra-
sileiro, e com o empreen-
dedor do campo não é di-
ferente. Um dos impostos 
que o produtor rural não 
pode esquecer é o FUNRU-
RAL - Fundo de Assistên-
cia ao Trabalhador Rural. 
Trata-se de um imposto de 
contribuição previdenciá-
ria, que é aplicado sobre a 
receita bruta de toda ven-
da da produção rural. 

Este imposto chegou a 
ser extinto em 2011, con-
tudo, voltou a valer em 
2018, após uma reunião do 
STF que constitucionali-
zou o imposto, tornando-o 
obrigatório e importante 
para o desenvolvimento 
dos trabalhos e programas 
de formação profissional 
no campo.

Como ocorre a 
incidência do 
FUNRURAL?

A incidência desta alí-
quota vale tanto para pes-
soas físicas quanto jurí-
dicas. Ou seja, ao final de 
cada abate ou comerciali-
zação rural, seja através do 
CPF ou do CNPJ, o agricul-
tor deverá pagar esse im-
posto sobre as negociações 
realizadas. 

No caso de Pessoa Físi-
ca, o imposto corresponde 
a 1,5% sobre o valor bru-
to da venda (1,2% INSS + 
0,1%RAT + 0,2% SENAR). 
No caso de uma empresa 
(Pessoa Jurídica), o impos-
to será de 2,05% sobre o 
valor bruto da venda (1,7% 
INSS + 0,1% RAT + 0,25% 

SENAR).
Há ainda, uma terceira 

opção de incidência deste 
imposto: sobre a folha de 
pagamento. No entanto, o 
trabalhador rural deverá 
formalizar essa preferên-
cia assim que realizar a 
primeira contribuição do 
ano, formalizando a esco-
lha através da Guia de Re-
colhimento do FGTS.

Alguma atividade do 
campo é isenta do 

FUNRURAL?
Sim! A venda de mudas 

e sementes, por exemplo, 
que tenham registro no 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
Outras atividades isentas 
do FUNRURAL são: a venda 
de aves, bois e suínos que 
sejam destinados à repro-
dução ou ainda, a comer-
cialização destes animais 
para testes científicos (co-
baias).

A que se destina o 
FUNRURAL?

Embora o Funrural seja 
de natureza previdenciá-
ria, não isenta o produtor 
rural de pagar a sua pró-
pria contribuição particu-
lar para o INSS. Ocorre que 
parte da contribuição do 
Funrural, vai para a Previ-
dência Geral, enquanto que 
a guia particular do INSS, 
garante a aposentadoria 
individual do agricultor. 

Outra parte da alíquota 
do Funrural, por sua vez, 
vai para o RAT - Riscos 
Ambientais do Trabalho, 
que cobre os custos da 
Previdência com trabalha-
dores vítimas de acidentes 

de trabalho ou doenças 
ocupacionais. E por fim, 
uma terceira parte é des-
tinada ao SENAR - Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural, que dentre outras 
atividades, é responsável 
pela formação profissional 
e pela promoção social de 
jovens e adultos que exer-
çam atividades no meio 
rural.

E se o agricultor não 
pagar o FUNRURAL?
No caso de não haver a 

incidência do imposto, o 
produtor rural pode pagar 
multas que variam de 75% 
a 225% do tributo devido. 
A renegociação de dívidas 
deverá ser feita através do 
PRR - Programa de Regula-
rização Rural, com o objeti-
vo de quitação dos débitos 
na Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. 

Não deixe para depois, 
converse com seu escri-
tório de contabilidade ou 
contador e corra para acer-
tar o seu FUNRURAL, para 
trabalhar e poder lucrar 
sossegado em suas terras.

Funrural: o imposto que o 
produtor rural não pode esquecer

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

A incidência do imposto, que voltou a valer em 2018, é destinada ao INSS, ao RAT - 
Riscos Ambientais do Trabalho e ao SENAR - Serviço de Aprendizagem Rural
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Localizada em  Holambra.  Possui 3
dormitórios sendo 1 suíte, 3 banheiros,
sala, coz. c/ planejados, churrasqueira,
ar condic. e 2 vagas de garagem.
360 m2 total / 250 m2 constr.

Casa - Portal do Sol
Localizada na vicinal Artur Nog. / Limeira.
São 40.400 m2 total, sendo 180 m2 de
casa e 150 m2 de rancho. Terra fértil
para plantio, nascente que divide o
sítio (APP).

  

 

���������������
Localizada no Centro. Possui 4 quartos
sendo 1 suíte, 3 banheiros, sala de estar
e jantar com móveis, 2 vagas de garagem. 
1.000 m2 total / 350 m2 constr.

���������������

Venha conferir nossos imóveis
e realize o sonho da CASA PRÓPRIA! 

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

Localizados em Holambra. Possui
11,35 m2 de frente e 25,19 m2 de
fundo. Com 385 m2 de área útil,
boa localização.

Localizados em Holambra.  Possui 360 m2,
terreno plaino. Possui academia e escolas
na proximidade. Pronto para construir.

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

Venda VendaR$ 65.000,00  - Venda R$ 235.000,00  -

VendaVenda R$ 1.350.000,00  -

Salas Comerciais localizadas no
Borda da Mata em Holambra. Possui
24,50 m2 total e 1 banheiro. 

��������������������

R$ 222.600,00  -

R$ 860.000,00  -VendaR$ 1.500.000,00  -
LocaçãoR$ 5.000,00 / Mês  -

LocaçãoR$ 2.000,00 / Mês  -

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calo-
sidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes e 
avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas 
e novas tendências. Técnica profissional de ampliação. Ligue e venha fa-
zer 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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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo Instituto Musical e Faculdade de Artes de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em Música pela FCM Faculdade de Ciências Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e avançado  –  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP (19) 99712-7417 

Petrus Bartholomeus 
Weel receberá o Título de  
‘Cidadão Holambrense’

● ALUGA-SE ● ● EMPREGOS ●

Casa com 1 quarto (para 1 ou 2 pessoas),  garagem co-
berta para 1 carro, com quintal gramado. Há 2 Km do cen-
tro de Holambra e próximo da natureza. Valor mensal: R$ 
800,00. Tratar:      (19) 99580-7723

Comece o dia acendendo no peito a luz da prece. 

A Câmara Munici-
pal, aprovou, por una-
nimidade, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 
001/2021, de iniciativa 
dos Vereadores Chiba e 
Pernambuco, que con-
cede ao Senhor Petrus 
Bartholomeus Weel, o 
Título de “Cidadão Ho-
lambrense”.

O Título de Cidadão 
Holambrense visa pa-
rabenizar e agradecer 
ao Senhor Petrus pela 
dedicação e trabalhos 
realizados em prol do 
município. O home-
nageado desenvolveu 
diversas atividades 

de forma altruísta e 
voluntária, tais como 
membro representan-
te no Comitê de Bacias 
Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba, Capivarí e 

Jundiaí, Membro da 
ONG Hamigos e da 
ONG sócio ambiental 
Suprema, entre diver-
sas outras participa-
ções. O Senhor Petrus 
ocupou também car-
gos na área pública e 
participou da implan-
tação de importantes 
projetos, dentre eles: 
implantação e estru-
turação da primeira 
gestão do executivo no 
município de Holam-

bra, ônibus gratuito em 
Holambra, ciclovias, 
instalação de bacias de 
contenç& atilde;o de 
água de chuva.

Estamos contratando:

- sexo masculino
- 25-45 anos
- ter disponibilidade de horários
- experiência como irrigador de flores 
e plantas
- morar em Holambra, Artur 
Nogueira ou Santo Antônio de Posse

Enviar currículo até 13/04 para rh@venflor.com.br

SERVIÇOS GERAIS - IRRIGADOR

Oferecemos:
- salário compatível
- cesta básica
- transporte
- convênio médico

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, assinou 
nessa quinta-feira, dia 8 
de abril, a prorrogação por 
mais 30 dias do vencimen-
to da cota única do IPTU, da 
Coleta de Lixo Rural, do ISS 
Fixo, do Alvará e da taxa de 
Vigilância Sanitária. Sendo 
assim, os tributos munici-
pais poderão ser pagos à vista até o mês de maio. A medida foi to-
mada em função do impacto econômico das medidas restritivas do 
Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado.
“Entendemos que este é um importante fôlego para os holambren-
ses que sofrem com esse período crítico, de grande impacto econô-
mico, em função da crise provocada pelas medidas de isolamento”, 
explicou o prefeito Fernando Capato.
Quem optar pelo pagamento à vista após a data original deve retirar 
um novo boleto no setor de Lançadoria, que fica no Paço Municipal 
ou acessá-lo por meio do portal do governo, que é o www.holam-
bra.sp.gov.br. O telefone para mais informações é o (19) 3802-8000, 
ramais 242 e 244.
O parcelamento dos impostos não sofreu alteração.

Holambra prorroga mais uma vez o vencimento 
de cota única de tributos municipais
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Nº 1229

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 5, do Código Civil 
Brasileiro:
WEDER RAFAEL BOLDORI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão empresário, nascido em Leópolis PR, 
no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(28/08/1991), residente e domiciliado Rua Miltemburg, 271, 
Parque Res. Imigrantes, Holambra,  SP,filho  de OSLVALDO 
SILVEIRI BOLDORI e de SIRLEI GONZAGA BOLDORI.
NATHALIE MORENO DE SOUZA, nacionalidade  brasilei-
ra, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Mogi 
Mirim, SP, no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e 
noventa e quatro (29/07/1994),residente e domiciliada Aveni-
da Dom Pedro II, 16, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Mogi 
Mirim, SP,filha de LUIS CARLOS DE SOUZA e de TELMA 
CRISTINA MORENO DE SOUZA.
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.
Observações: Recebido de Mogi Mirim-SP.

Nº 1230
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casa-
mento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, 
número 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ROGÉRIO MARTINS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profissão empresário, nascido em São 
Paulo-SP, (registrado em Itaquera-SP) no dia dez de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (10/11/1981), residente e dom-
iciliado na Rua Maastricht, 328,Residencial Nova Holanda, Ho-
lambra, SP,  CEP: 13825000,filho de NEREU  CARLOS  MAR-
TINS e de ONEIDE APARECIDA IOLI MARTINS.
JÉSSICA LANGE DE PAULO ,nacionalidade brasileira, esta-
do civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em 
Cosmópolis, SP, no dia vinte e oito de maio de mil novecentos 
e noventa (28/05/1990), residente e domiciliada na Rua Mas-
trischt, 328, Residencial Nova Holanda, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de JONAS CORDEIRO DE PAULO e de 
ROSEMEIRE LANGE DE PAULO.
 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.
Holambra - SP, 08 de abril de 2021

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS
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COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA 

CNPJ 03.630.560/0001-18 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL   
EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 

FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS DA COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA, 
CONVOCADOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, QUE SE 
REALIZARÁ NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021, DE FORMA ONLINE, CONFORME AS DISPOSIÇÕES 
GERAIS ESTATUTARIAS E ARTIGO 38, § 1º DA LEI 5764/71 SENDO TRANSMITIDA DA SEDE 
DA COOPERATIVA SITUADA À RODOVIA SP 107 KM 27, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANTONIO DE POSSE, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 13833-585, ÀS 15h HORAS EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA DE DOIS TERÇOS DOS ASSOCIADOS, OU ÀS 
16h HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE METADE E MAIS UM DOS 
ASSOCIADOS, OU AINDA, ÀS 17h HORAS, EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA 
DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) ASSOCIADOS. CONFORME NORMAS ESTATUTÁRIAS. O 
SÓCIO QUE ENTRAR NA PLATAFORMA APÓS O ENCERRAMENTO DA LISTA DE 
PRESENÇAS, NÃO PODERÁ TOMAR PARTE NAS VOTAÇÕES.   

 
ORDEM DO DIA:  
 

1) TAXA IBRAFLOR 
2) VALOR EXCEDENTE DA OBRA 
3) OUTROS INFORMATIVOS  

 

OBSERVAÇÕES: 

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

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

 OS COOPERADOS PODERÃO ACESSAR OS OBJETOS DE DELIBERAÇÃO PELO LINK 
https://veiling.assembleiaon.com.br/loginassociado/loginporsenha A PARTIR DE 
21/04/2021 

 
SANTO ANTÔNIO DE POSSE, 09 DE ABRIL DE 2021. 
 
 
 
 
  
 
    EDDY AFONSO SLEUTJES 
            PRESIDENTE 
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COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL  

EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS DA COOPERATIVA 
VEILING HOLAMBRA, CONVOCADOS PARA A ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, QUE SE REALIZARÁ NO 
DIA 22 DE ABRIL DE 2021, DE FORMA ONLINE, CONFORME AS 
DISPOSIÇÕES GERAIS ESTATUTARIAS E ARTIGO 38, § 1º DA 
LEI 5764/71 SENDO TRANSMITIDA DA SEDE DA COOPERATIVA 
SITUADA À RODOVIA SP 107 KM 27, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO 
DE SANTO ANTONIO DE POSSE, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 
13833-585, ÀS 15h HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM 
A PRESENÇA DE DOIS TERÇOS DOS ASSOCIADOS, OU ÀS 
16h HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA 
DE METADE E MAIS UM DOS ASSOCIADOS, OU AINDA, ÀS 17h 
HORAS, EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE 
NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) ASSOCIADOS. CONFORME NORMAS 
ESTATUTÁRIAS. O SÓCIO QUE ENTRAR NA PLATAFORMA APÓS 
O ENCERRAMENTO DA LISTA DE PRESENÇAS, NÃO PODERÁ 
TOMAR PARTE NAS VOTAÇÕES.  

ORDEM DO DIA: 
1) TAXA IBRAFLOR
2) VALOR EXCEDENTE DA OBRA
3) OUTROS INFORMATIVOS 

OBSERVAÇÕES:
• PARA EFEITO DE CÁLCULO DE QUORUM DE INSTALAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA, O NÚMERO DE ASSOCIADOS, NESTA DATA, É DE 
406 (QUATROCENTOS E SEIS).
• OS COOPERADOS PODERÃO PARTICIPAR E VOTAR 
DIGITALMENTE PELO LINK https://veiling.assembleiaon.com.br/
loginassociado/loginporsenha QUE SERÁ ENVIADO POR E-MAIL E 
POR WHATSAPP CADASTRADOS NA COOPERATIVA.  
• OS COOPERADOS PODERÃO ACESSAR OS OBJETOS DE 
DELIBERAÇÃO PELO LINK https://veiling.assembleiaon.com.br/
loginassociado/loginporsenha A PARTIR DE 21/04/2021

SANTO ANTÔNIO DE POSSE, 09 DE ABRIL DE 2021.

Biblioteca Municipal 
de Holambra recebe 

42 novos títulos

A Biblioteca Municipal José Maria Homem 
de Montes recebeu na última semana 42 novos 
títulos. Os livros, adquiridos pela Prefeitura de 
Holambra, foram escolhidos a partir de pedi-
dos dos leitores e vão somar-se aos mais de 17 
mil que compõem o acervo. Apesar de o espa-
ço não estar aberto ao público em função das 
restrições do Plano São Paulo, é possível retirar 
livros através do sistema drive-thru, mediante 
agendamento.

Entre os livros adquiridos estão lançamentos 
de Nora Roberts e Nicholas Sparks e títulos da 
área de desenvolvimento pessoal, como O Mila-
gre do Amanhã (Hal Erold) e Mais Esperto que 
o Diabo (Napoleon Hill). Livros indicados para 
vestibular, como Terra Sonâmbula (Mia Couto) 
e A Teus Pés (Ana Cristina César), e do gêne-
ro de finanças pessoais, como Do Mil ao Milhão 
(Thiago Nigro), também estão disponíveis.

A diretora municipal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti, lembra que apesar das aqui-
sições, é importante incentivar a doação de li-
vros. “A forma mais eficiente de ampliarmos 
nosso acervo é através das doações. Peço que 
a população continue doando títulos, principal-
mente de literatura”.

Além de doar, as pessoas também podem fi-
car com livros doados pela Biblioteca. São títu-
los repetidos ou de áreas muito específicas e de 
pouca procura, como administração, psicologia, 
logística, biologia, pedagogia e artes. É possível 
realizar tanto a entrega de doações quanto a re-
tirada de livros disponibilizados pelo local na 
“Casinha dos Livros”, localizada na área externa 
das instalações.

Informações, consulta de títulos e agenda-
mento para drive-thru podem ser realizados 
através do telefone (19) 3802-4423, pelo e-mail 
biblioteca.holambra@gmail.com ou pelo Face-
book (Biblioteca Municipal de Holambra).
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Nova temporada de 
Bridgerton 

Não posso acreditar que o  Duque de 
Hastings vivido por Regé-Jean Page, não 

fará mais parte da série Bridgerton (NetFlix). 
Não quero nem assistir mais. rsrs. Um homem 

es- tiloso, olhar sensual, boca perfeita. Enfim. Meu 
protesto. Rsrs. Com isso, a história  ficará focada no irmão mais 
velho da família Bridgerton, o Lord Anthony Bridgerton (Jona-
than Bailey), em busca de uma namorada, que será Kate Shar-
ma, interpretada por Simone Ashley. “É tão bom estar de volta. 
É bom nos jogarmos e ver todos novamente. E depois de tudo 
o que aconteceu, foi realmente bom. Fizemos uma leitura da 
temporada com o elenco”, comemorou o ator  Luke Thompson. 
“Bridgerton” está reforçando o elenco de sua segunda tempo-
rada alguns dias após anunciar que Regé-Jean Page, o Duque 
de Hastings da série, não vai retornar para a segunda tempora-
da. Charithra Chandran (“Alex Rider”) Shelley Conn (“A Fantás-
tica Fábrica de Chocolates”), Calam Lynch (“Dunkirk”) e Rupert 
Young (“As Aventuras de Merlin”) são as novidades anunciadas 
hoje. As informações são da Variety.

Alessandra Alves é a participante 
do Esquadrão da Moda deste sába-
do, 10 de abril, às 21 horas, no SBT. 
Aos 25 anos, atua como auxiliar 
administrativa e já encarou diver-
sos trabalhos. Mas o que Alessan-
dra não encara de jeito nenhum, 
é acordar cedo. “Tenho muita pre-
guiça, preguiça de ficar passando 
maquiagem, arrumando cabelo. Eu 
não tenho esse tempo, acordo cedo 
e pego a primeira roupa que vejo 
pela frente. Me considero meio des-
trambelhada”, confessa Alessandra. 
Os amigos confirmam o total des-
compromisso com a própria imagem . “A Alessandra durante a semana é muito 
preguiçosa. Ela acorda faltando 5 minutos para sair de casa e não se arruma”, diz a 
amiga Raissa.  Alessandra no entanto não parece muito preocupada: “eu não ligo 
para o que falam. Não me importo muito com essas coisas”. Os amigos discordam 
e acham que Alessandra deve se arrumar mais e juntos decidiram pedir ajuda ao 
Esquadrão da Moda. Neste episódio, Arlindo e Isabella darão dicas para as pesso-
as que acordam muito cedo e não tem tempo para se arrumar. 

Dicas para quem acorda cedo

O SBT finalizou o processo de aquisição dos direitos esportivos de uma das maiores competições de clubes 
do mundo - a UEFA Champions League - para as temporadas 2021-2024.  Segundo a emissora as transmissões 
em Televisão Aberta desse torneio tão importante, que reúne os maiores astros do futebol mundial, com jogos 
emocionantes, disputados  e com alta qualidade de produção.  

As maiores competições no SBT

• Contabilidade

•	Certificado	Digital

•	Co-working	(Locação	de	endereço		 	
fiscal,	salas	de	reunião,	salas	privativas)

R.	Rota	dos	Imigrantes,	495,	Gal.	Átrium	–	
P2	SL	1A01	–	Centro	-	Holambra-SP
(19)	97115-4602	/	(19)	3802-2732 www.mouracont.cnt.br

Digitalização da História
O Grupo Bandeirantes está digitalizando o vasto acervo de Cacilda 
Becker, que completaria cem anos na terça-feira (6). Uma edição 
especial dos espetáculos “Um Breve Encontro”, “A Vaidosa” e “Eli-
zabeth da Inglaterra” irá ao ar no canal Arte1 em maio e, poste-
riormente, na TV aberta. Nascida em Pirassununga, no interior de 
São Paulo, Cacilda marcou a história do teatro brasileiro com sua 

personalidade única e só deixou o palco em 6 de maio de 1969, 
quando perdeu a consciência no intervalo da 42ª apresentação 
da peça “Esperando Godot”. Levada às pressas para o hospital 
ainda com o figurino da personagem Estragon, ela foi diagnosti-
cada com um aneurisma cerebral e morreu 39 dias depois, aos 48 

anos de idade.


