
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXV / Nº 1331 / Holambra, 22/1/2021

21 de janeiro de 2021:
Holambra vive um dia histórico

Com a chegada da primeira remessa da vacina contra a Covid -19, holambrenses podem viver com a esperança do controle da doença
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Editorial

O anúncio da vacina contra 
o coronavírus, como uma luz 
no fim do túnel,  desperta em 
cada brasileiro a esperança de 
superação da pandemia, do re-
torno ao trabalho e à normali-
dade da vida. 

Porém, para ser coeren-
te com a verdade, à exceção 
do esforço do governo de São 
Paulo, as autoridades federais 
brasileiras não se mobiliza-
ram para planejar esta saída 
pela produção, compra e apli-
cação das vacinas.

Aliás, é preciso ter clareza 
que as seis milhões de doses que 
estão sendo distribuídas,  são 
resultado do esforço e da estra-
tégia de João Dória, governador 

do estado,  que empurrou o go-
verno federal para uma tomada 
de posição e do “confisco” da va-
cina CoronaVac, tão desdenha-
da pelo presidente da república.   

Na verdade, se o governo 
federal fosse consciente de sua 
responsabilidade com o de-
senvolvimento do país e com 
o bem estar de seu povo, teria 
aplicado recursos nos centros 
de pesquisas brasileiros, como 
FioCruz, Butantã, USP, Uni-
camp, UFRJ para citar alguns, 
para desenvolvimento de uma 
vacina nacional. 

A ciência brasileira, especial-
mente nos centros de excelência, 
tem pesquisadores de nível in-
ternacional que poderiam dar 

conta do desenvolvimento de 
uma vacina.  Bastava apenas a 
decisão política de reuni-los e 
investir recursos para tal fim. 

O  que se vê até agora no 
governo federal é sempre o ne-
gacionismo, a incompetência 
instalada, a inabilidade das in-
terlocuções diplomáticas, a falta 
de diretriz de um programa de 
desenvolvimento nacional. 

Talvez um dia, alguém lá te-
nha uma brilhante ideia de dar 
a cada brasileiro uma bicicleta. 
Com a certeza de que a terra é 
plana, acreditaria que se todos 
pedalassem rumo  ao oeste, 
acompanhando o sol,  mergu-
lhariam no infinito para serem 
felizes para sempre. 

A Vacina CoronaVac Histórias de Dona Ilda

Há alguns anos, fui convi-
dada para fazer uma palestra 
em uma classe de alunos jo-
vens do curso da Escola São 
Paulo de Holambra.

Todos muito animados es-
perando o início de minhas 
palavras.

Depois de algum tempo, 
começamos a comentar so-
bre a cidade de Holambra e 
um dos alunos disse:

- Olha dona Ilda! O filho do 
prefeito está aqui!

- Ótimo,  muito bom! Ele 
vai ser o nosso mensageiro 
para encaminhar para o nos-
so prefeito algumas suges-
tões!  Por favor, se levante 
que quero conhecê-lo.

E ali tivemos uma ótima 
oportunidade de conversar-
mos muito, sobre os peque-
nos problemas que podiam 
ser melhorados, falamos so-
bre a condução das crianças, 
as possibilidades de serem 
modificadas, enfim, me senti 
mãe dos meninos, conver-
sando com eles com a me-
lhor camaradagem!

E, quem haveria de imagi-
nar que aquele jovem seria 
nosso atual prefeito da ci-
dade de Holambra e que se 
chama: Fernando Capato.

Depois de assumir o cargo 
de vice-prefeito de Holam-
bra ,  nosso jovem trabalhou 
durante 4 anos nesta função. 
Nesse cargo ele, com cer-
teza,  desenvolveu todas as 
possibilidades de suas ati-
vidades, e agora vai poder, 
como disse pela imprensa, 
“retribuir com tanto carinho, 
com muito trabalho e dedi-
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cação à cidade a confiança 
que nele fora depositada 
nas urnas. Procuramos fazer 
durante todo o período elei-
toral, uma campanha limpa, 
prepositiva  e com diálogos 
com as pessoas.  Andamos 
por todos os recintos de Ho-
lambra. Apresentamos nos-
sos projetos e ouvimos as 
demandas dos moradores. 
Foi uma mobilização muito 
bonita, recebida com muito 
carinho.”

Quero cumprimentar nos-
so jovem prefeito Fernando 
Capato, seu pai Celso Capa-
to,  que  foi prefeito de Ho-
lambra por 3 mandatos  nos  
anos de 1993, 2001 e 2004. 
Sucesso também ao vice 
prefeito Miguel Esperança.

Quero cumprimentar 
também nosso ex prefeito,  
Fernando Fiori de Godoy 
, que exerceu o cargo de 
2012 à 2020,  por seu tra-
balho  desempenhado com 
tanta perseverança.

 Que nossa cidade conti-
nue prosperando e trazen-
do muita alegria e felicidade 
para todos nós!!!. 

Homenagem a um 
jovem perseverante

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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Por não compactuar com ide-
ologias que ferem a democracia, 
o senhor Jair Messias Bolsonaro 
recebeu meu iludido voto. Já 
demonstrou a que veio e não é 
mais o meu presidente. Apesar 
de ostentar o título oficial de 
chefe do governo no regime pre-
sidencialista, não preside. Com o 
devido respeito!

Em processo de contínua des-
construção da estrutura legítima 
e democrática existente há dois 
anos, em acelerada corrida contra 
o tempo, visa criar um complexo 
que lhe permita manter o poder 
por tempo ainda sujeito a defini-
ção. Suas vãs promessas eleitorei-
ras, atos e falas inconsequentes, 
quase diárias, assustam quem 
esperava uma “nova política”. Sem 
qualquer liderança para enfrentar 
imensos desafios como a pande-
mia global – por ele negada des-
de o início do surto - e a condução 
equivocada da vida política a re-
boque das atitudes e abominável 
comportamento de seu ídolo – o 
ex-presidente do Estados Unidos, 
Donald Trump. 

A invasão do Capitólio (EUA) 
no último dia 6 - incentivada 

... morrendo por asfixia... 
Que país é esse??

por seu mestre e reputada como 
insurreição pelo presidente elei-
to Joe Biden – conflito que dei-
xou assassinados, depredações, 
vandalismo, violações de direi-
tos constitucionais, mereceu do 
senhor Jair Messias a seguinte 
afirmação: “E aqui no Brasil, se ti-
vermos o voto eletrônico em 22, 
vai ser a mesma coisa; se nós não 
tivermos o voto impresso em 22, 
uma maneira de auditar voto, nós 
vamos ter problemas piores do 
que os Estados Unidos.”    

Um alerta visando a incitação 
à violência caso sejam mantidas as 
(legais) regras eleitorais vigentes 
há 26 anos? Que país é esse?

No momento caótico em que 
“rachadinhas”, milicianos e “Quei-
rozes” intocáveis - apaniguados 
dos filhos daquele que desde-
nhou da pandemia desde seu 
início – e que por aqui já ceifou a 
vida de mais de 209 mil brasilei-
ros, a perplexidade se instala. Po-
litizando a aprovação de vacinas, 
incompetente para meses atrás 
fazer encomendas como todos 
os países desenvolvidos, incapaz 
de deslanchar uma campanha de 
imunização. 

O governo alardeou a com-
pra de vacinas da Índia, enquan-
to o porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores Indiano afir-
mava que o país ainda estava 
avaliando a possibilidade de ex-
portar doses de imunizante pro-
duzidos em seu território e que 
seria “muito cedo” para dar uma 
resposta. Ilusionismo!

Perdido está, como o seu Ge-
neral da Saúde, incapaz de criar 
condições de sobrevivência da po-
pulação que vem morrendo por 
falta de cilindros de O2 em Ma-
naus. Seu negacionismo sobre a 
pandemia, sobre vacinas que não 
irão nos transformar em jacarés, 
beira as raias da revolta. Desuma-
na a trajetória desse senhor à fren-
te do país, dando-lhe as costas.   

Avaliando a situação, gover-
nantes, historiadores e persona-
gens representativas lembram as 
razões que levaram o Tribunal de 
Nuremberg marcar a História Uni-
versal. Questionam se a impunida-
de vai permanecer por aqui. 

Quem viver (ou sobreviver) 
verá.
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Noemi Almeida

Era manhã de quinta-feira, 
dia 21 de janeiro de 2021. Ao 
cantar do galo, o coração tilin-
ta de emoção ao me dar conta 
de que realizarei a cobertura 
de um dos momentos históri-
cos da nossa cidade: a primei-
ra pessoa vai ser vacinada con-
tra o Covid -19 em Holambra 
- SP. Chego mais cedo ao posto 
de saúde, localizado no bairro 
Santa Margarida. Não sou a 
única e ficar emocionada.

(...)
Acostumada com as care-

tas que as pessoas fazem ao 
receber a picada, Wilma Bar-
bosa Gomes, Coordenadora 
de imunização do município 
de Holambra afirma que essa 
ocasião foi espetacularmente 
diferente. “Nos meus quase 28 
anos vacinando a população 
holambrense, talvez esse tenha 
sido um dos momentos em que 
mais senti esperança”, atesta. 
Ela atua no mesmo ramo des-
de 1993, e afirma com certeza 
que o ano de 2020/2021 foi 
um dos mais difíceis, em ter-
mos emocionais. “Vivemos em 
um momento muito difícil, com 
sentimento de morte, tristeza... 
ainda há um caminho longo 
para imunizar todas as pesso-
as, mas já sabemos que vamos 
acabar com isso”, acrescenta. 
A enfermeira foi a aplicadora 
oficial do momento solene que 
aconteceu nesta quinta-feira, 
com a presença de represen-
tantes da prefeitura, saúde e 
imprensa.

Imagine então a sensação 
de uma das primeiras vacina-
das, Patrícia Rochetti, enfer-
meira do posto de saúde. “É 
um alívio para mim, depois 
de tanta irresponsabilidade 
que vi”, salienta. Ela é uma 
das responsáveis por atua-

Holambra inicia vacinação contra coronavirus

lizar a carteira de vacinação 
dos moradores que procuram 
o local. “Pais e filhos deixaram 
de vir no último ano, algumas 
doenças extintas têm volta-
do, parece que as pessoas se 
esqueceram da gravidade do 
que veem nas notícias. No co-
meço pareciam assustados, 
mas agora se acostumaram”, 
desabafa. Numa era com tan-
ta desinformação e movimen-
tos negacionistas, fica o apelo 
para que a população não se 
esqueça de quanto o Brasil 
avançou em termos de saúde 
pública, por confiar na ciência 
e nos profissionais instruídos.

Para quem ajudou a escre-
ver a lista dos primeiros a se-
rem vacinados, a responsabi-
lidade é grande.  Foi o que fez 
Jane Bertolazo, coordenado-

ra de PSF. “Foram apenas 134 
doses para administrar entre 
mais de 250 trabalhadores 
que estão atuando na linha 
de frente contra a pandemia, 
dando literalmente a vida 
pela população. Essa é real-
mente uma escolha muito di-
fícil”, afirma. Ela mesma não 
foi vacinada ainda, e aguarda 
a próxima remessa que deve 
chegar à Holambra nos pró-
ximos dias. Corajosamente, 
decidiu ceder lugar a outros, 
em nome do bem comum.

Para o prefeito eleito Fer-
nando Capato (PSD), resta o 
desafio de labutar para ad-
quirir mais vacinas, entre 
as tantas cidades da Região 
Metropolitana de Campinas, 
com índices de enfermos ain-
da maiores. “É por isso que 

meu pedido à população é 
para que continue se cuidan-
do, colaborando com a saúde 
da cidade que é majoritaria-
mente composta por idosos”, 
destaca sobre Holambra. 
Aqui, existem aproximada-
mente 2.600 moradores aci-
ma de 60 anos. 

Nos próximos dias, o cami-
nho da primeira leva de vaci-
nas será o seguinte: depois da 
chegada no PSF Santa Marga-
rida, elas são avaliadas, sepa-
radas e encaminhadas para 
os outros postos, de acordo 
com a lista de prioritários. 
Para garantir a segurança das 
doses, a vigia municipal tem 
feito a escolta, 24 horas por 
dia.  Todos serão vacinados, 
em algum momento, e devi-
damente divulgados. Até lá, 

resta a expectativa e cuidado 
consigo e com os seus. O dia 
foi de alegria para a jornalis-
ta que mora longe da família 
e também faz parte do grupo 
de risco.

 
Para assistir ao vídeo da 

cobertura da vacinação em 
Holambra, acesse a página 

no Facebook do Jornal da 
Cidade de Holambra.

O retorno da esperança para a população na manhã de 21 de janeiro de 2021
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Desafio da retomada do turismo 

em tempos de pandemia
Noemi Almeida

A pandemia não acabou, 
que fique claro. Entretanto, 
em comparação com o início, 
quase toda a cidade já voltou 
a funcionar. Ponto forte da 
economia de Holambra, o tu-
rismo foi um dos setores que 
teve que “se virar”, para conti-
nuar sustentando as famílias 
holambrenses. “Caiu o núme-
ro de turistas, mas não zerou”, 
foi o que informou a técnica 
nessa área, Tatiana Bertolazo, 
que trabalha no ramo alimen-
tício junto a guias da cidade. 
Ela testemunha que todos os 
cuidados foram seguidos, na 
medida do possível.

Alguns moradores discor-
dam. Maria Aparecida Cus-
tódio, que vive no bairro Ca-
manducaia, diz que vê muitos 
vizinhos andando por aí sem 
máscara. “Aqui e no Imigran-
tes, onde mora minha sobri-
nha, não mudou nada desde 
o início. No Centro o povo 
está mais vigilante, mas inda 
assim vi pessoas com a más-
cara no queixo”, reclama. Ela 
expressa na voz o temor de 
pegar Covid -19, já que faz 

Aumento no número de casos deixa população apreensiva, mas vacina trás esperança

Gráfico disponível no site www.holambra.sp.gov.br/2017/coronavirus.

Veja o uso correto da máscara

parte do grupo de risco por 
ser idosa e ter diabetes.

Para a Prefeitura, foi feito 
o melhor no quesito orienta-
ção. “O Departamento de Tu-
rismo e Cultura de Holambra 
segue, desde o início da qua-

rentena, no primeiro semes-
tre de 2020, todas as normas 
sanitárias e orientações re-
lativas à prevenção propos-
tas pelo Plano São Paulo, do 
Governo do Estado. A ativi-
dade turística foi fortemente 
impactada nesse período em 
função dessas ações – e vem 
registrando retomada gra-
dativa nos últimos meses, a 
exemplo do que acontece em 
todo o país, sem abrir mão 
dos protocolos adotados an-
teriormente. A prevenção 
mais eficaz contra o novo co-
ronavírus segue em torno de 
cuidados individuais como 
uso de máscara de proteção 
facial, distanciamento social 
e higienização regular com 
água e sabão ou álcool em 
gel”, declarou em nota.

Interessante é reparar na 
relação entre o número de 
casos registrados e na fala 
dos entrevistados: o bairro 
Imigrantes, citado por dona 
Maria, é o que mais tem ví-
timas. Entre as zonas mais 

periféricas e rurais, o Caman-
ducaia também apresentou 
contaminados. Nenhum lu-
gar escapou, o que evidencia 
a gravidade da doença. Veja o 
índice atualizado nesta quin-
ta-feira dos infectados em 
Holambra.

A taxa de ocupação em 
leitos de UTI nas cidades da 
região era de 67,5%, até o dia 
15 de janeiro, semana passa-
da. Dona Maria não conheceu 
ninguém que tenha ficado 
em estado grave, mas salien-
ta: “Ainda pode acontecer, es-
tamos vendo muitos jovens 
internados na Capital”. Para 
Tatiana, entretanto, o senti-
mento é de esperança, com 
a aprovação emergencial das 
vacinas: “As pessoas estão 
voltando a se animar para vi-
sitarem Holambra e, mesmo 
com restrições, temos muito 
a oferecer em termos de ex-
periências de turismo”, cor-
robora. O que há de comum 
entre as duas é a opinião de 
que o cuidado dos morado-
res não pode relaxar e por 
ser uma cidade pequena, em 
Holambra, todos depende-
mos uns dos outros.

A Prefeitura de Holambra 
se prepara desde o início do 
ano no sentido de estruturar 

as unidades de ensino para 
o retorno gradual às aulas 
presenciais. As salas terão 
espaçamento entre carteiras 
e equipamentos de seguran-
ça e higienização que aten-
dem às normas sanitárias. 
Além disso, o Departamento 
de Educação realiza ao lon-
go dos próximos dias uma 
série de atividades através 
da Semana Pedagógica com 
professores e educadores da 
rede. Entre os objetivos está 
a capacitação e preparação 
destes profissionais para o 
retorno em novo formato. 
A volta às aulas presenciais 
está sendo discutida por Ho-
lambra em conjunto com as 
demais cidades que integram 
a Região Metropolitana de 
Campinas. O assunto foi pau-
ta de reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC re-
alizada nesta terça-feira, 20 
de janeiro, em Jaguariúna. A 
previsão, a princípio, é que o 
retorno se dê somente a par-
tir do início do mês de março. 
Nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro 
a pasta promoverá reuniões 
entre pais, responsáveis e 
as equipes gestoras de cada 
unidade para apresentação 
dos protocolos do plano de 
retomada.
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Ainda que, a princípio, 
possam parecer a mesma 
coisa, herança e espólio 
se diferem um pouco. En-
quanto a herança é defini-
da pelo conjunto de bens, 
direitos e deveres que um 
falecido deixa, o espólio 
é a reunião dos bens que 
serão parte da sucessão e, 
assim, passados aos her-
deiros.

Esse processo de su-
cessão, que pode envolver 
inventários, holdings etc, 
abrange, além de alguns 
procedimentos burocráti-
cos inerentes, o pagamen-
to de taxas, tarifas e tribu-
tos ou custos  que serão o 
tema do nosso artigo.

Espólio, Herança e 
Tributos

O processo de suces-
são pode envolver diver-
sos custos, entre eles os 
tributos referentes a cada 
tipo de procedimento. Es-
tar prevenido em relação 
a eles é a melhor opção 
para que a sucessão não 
seja objeto de grande pre-
ocupação. Alguns valores 
desses gastos, no anda-
mento do processo, po-
dem variar, de acordo com 
o Estado e a complexidade 
da questão.

O ITCMD (imposto de 
transmissão causa mortis 
e doação), por exemplo, 
por ser de competência 
de cada Estado e do Dis-
trito Federal, é um dos 
que sofrerá divergência 
na quantia. Ele é calcula-
do sobre o valor venal de 
referência. Os contribuin-
tes desse imposto serão 
os herdeiros e legatários. 

E sem o seu pagamento, a 
sucessão não poderá ser 
concluída.

Tal tributo, além de di-
ferir, ainda pode ter sua 
alíquota fixa ou variável, 
dependendo de como cada 
Estado trabalha com ela. A 
lógica por trás do método 
que varia é tentar cobrar 
um valor justo ao contri-
buinte, que pagará mais, 
se tiver ganhado mais. 

Importante também 
colocar que os sucessores 
são responsáveis pelos 
tributos não pagos pelo de 
cujus, limitado esse valor 
até o quinhão do legado. 
Já o espólio será respon-
sável pelos tributos até a 
data da sucessão.  Aten-
te-se para o fato de que a 
Receita tem 5 anos para 
fazer o lançamento do 
contribuinte na dívida ati-
va, podendo acontecer de 
o herdeiro ser notificado 
tempos após a sucessão.

Então, resumindo, te-
mos que cabe ao espólio 
a responsabilidade pelos 
tributos não pagos pelo 
falecido, até a data da par-
tilha. Após, os herdeiros 
serão os responsáveis.

As declarações do es-
pólio podem ser classifi-
cadas em: inicial (ano-ca-
lendário do falecimento), 
intermediária (durante 
o processo da partilha) 
e final (após o término 
do processo). Será preci-
so informar nome e CPF 
do de cujus no momen-
to. Enquanto o processo 
ainda estiver em curso, a 
declaração será apresen-
tada pelo inventariante, 
em nome do espólio. Já a 

declaração final será feita 
em programa específico.

Caso você seja herdei-
ro, deverá acrescentar os 
bens na sua declaração 
de IR após a conclusão da 
partilha. Eles deverão ser 
discriminados como he-
rança, juntamente com o 
CPF do falecido.

Entender todos os gas-
tos do processo sucessó-
rio é importante para que 
a pessoa não seja pega de 
surpresa e tenha que arcar 
com algo que não espera-
va. Saiba, primeiramente, 
que os valores variam de 
acordo com os tipos de 
procedimentos feitos.

Portanto, poderá haver 
bastante diferença caso 
precise de inventário ju-
dicial ou extrajudicial ou, 
ainda, caso o dono do pa-
trimônio tenha optado 
por uma holding.

A sucessão patrimonial, 
apesar de envolver heran-
ça, nem sempre significa 
uma mudança positiva na 
vida financeira pois, por 
existirem gastos necessá-
rios, tudo precisa ser feito 
com planejamento.

Com relação ao custo 
do inventário, haverá dife-
renças no valor caso seja 
realizado por via extra-
judicial (cartório), ou via 
judicial. Porém, nem sem-
pre é possível escolher a 
forma de realização, como 
acontece quando um dos 
herdeiros é menor de ida-
de, por exemplo.

Honorários advocatí-
cios não podem ser dei-
xados de lado no cálculo, 
ainda que o inventário 
seja realizado em cartó-

rio. A tabela desses custos 
é atualizada anualmente. 
Quanto mais complexo 
for o procedimento, mais 
investimento terá de ser 
feito.

Também é preciso lem-
brar que uma herança 
pode ser motivo de brigas 
na justiça, o que, pela nos-
sa burocracia, acarreta na 
morosidade, fazendo com 
que os gastos com o pro-
cesso sejam ainda mais 
altos.

Na hipótese de ter sido 
deixado um testamento, 
faz-se necessário avaliar 
se ele está de acordo com 
a legislação, que determi-
na a metade dos bens aos 
herdeiros legítimos, pois, 
caso contrário, pode tor-
nar o processo ainda mais 
lento e desagradável.

Ainda é preciso lem-
brar que precisam ser so-
mados a todos esses cus-
tos os impostos exigidos 
em cada caso.

Se, ainda em vida, o 
proprietário optou por 
instituir uma holding, os 
custos, grande parte das 
vezes, podem ficar mais 
baixos. Tal decisão tam-
bém protege o patrimô-
nio contra processos de 
divórcios e terceiros que 
queiram parte da herança. 
Nessa situação, não pre-
cisará fazer o inventário, 
pois tudo estará estabele-
cido no contrato social.

A burocracia aqui é me-
nor também, pois, ao con-
trário de uma sucessão 
com inventário, em que a 
herança é transmitida aos 
herdeiros após a morte, 
na holding os bens já são 

partilhados antes do fale-
cimento, fazendo de cada 
herdeiro um sócio da em-
presa.

A tributação dessa 
instituição geralmente é 
mais baixa, pois ela pas-
sa a acontecer à pessoa 
jurídica e de acordo com 
cada cota. Além disso, tais 
ações ou cotas não estão 
sujeitas à tributação pelo 
IRPF. Em contraparti-
da, haverá incidência de 
ITBI, que é um imposto de 
transmissão de bens imó-
veis ainda em vida.

Assim, é necessário 
fazer o planejamento su-
cessório, o que poderá an-
tecipar as despesas e dei-
xar as famílias mais bem 
prevenidas. Tal momento 
deve exigir análise ma-
temática e ter uma visão 
racional, a fim de que o 
processo se dê da melhor 
forma possível. Contar 
com advogados da área 
pode ser essencial, para 
evitar maiores desgastes 
futuros e altos gastos do 
processo sucessório.

Sucessão familiar. Empresas Agro e 
produtores rurais. Impostos. (parte 7/8)

Caius Godoy 
(Dr. Da Roça) é sócio na 
AgroBox Advocacia em 
Agronegócios.
e-mail: caius.godoy@agro-
boxadv.com.br
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A diplomacia do ataque e seus efeitos colaterais
Certa vez, li um pro-

vérbio que dizia: “O gene-
ral que usa a diplomacia 
em vez da espada poupa 
mil vidas no campo de 
batalha”, e de pronto me 
lembrei do que estamos 
passando no Brasil atual-
mente diante dessa pande-
mia provocada pelo vírus 
chamado SARS-CoV-2, ou 
coronavírus, que causa a 
doença Covid-19. Já per-
demos mais de 200.000 
pessoas, que foram mortas 
pela ineficácia do Poder 
Público, mas o que eu gos-
taria de refletir neste texto 
é a potencialidade de uma 
ideologia e a sua influência 
na área diplomática num 
contexto de saúde pública.

O Brasil talvez seja o 
único país de dimensão 
continental a ser vítima du-
plamente, quer dos efeitos 
da doença, quer dos efeitos 
da irresponsabilidade ideo-
lógica recheada de precon-
ceitos, animosidades, arro-
gância e paranoia por parte 
do governo Bolsonaro. Se-
não vejamos. Em novembro 

de 2020, um dos filhos do 
presidente Bolsonaro criou 
um forte atrito com o go-
verno chinês numa narrati-
va em que acusava o perigo 
de se fazer negócios com a 
China na área tecnológica, 
alegando que o país asiáti-
co poderia nos “espionar” 
caso optássemos pela tec-
nologia 5G. Na verdade, 
os atritos começaram na 
própria campanha à presi-
dência em 2018, do então 
deputado Jair Bolsonaro, 
inspirado e completamente 
alinhado às ideias ridículas 
no tocante às políticas de-
fendidas pelo presidente 
Donald Trump, que hoje, 
enfim, sabemos que nunca 
passou de um extremista 
perigoso.  

Outro protagonista de 
ataques à China foi o ex-
-ministro da Educação 
Abraham Weintraub, que 
afirmava na época que o 
país asiático se beneficia-
ria com a crise da Covid-19. 
Além disso, debochou do 
sotaque chinês, compor-
tamento que a embaixada 

chinesa rechaçou e clas-
sificou como “fortemente 
racista”. Portanto, poderia 
aqui me ater a inúmeros 
ataques do governo Bolso-
naro não só à China como 
a outros países e órgãos 
internacionais, sempre 
achando que o presidente 
Donald Trump o apoiaria 
e socorreria em momentos 
de dificuldade, o que deno-
ta forte ingenuidade e falta 
de visão política, pois seria 
possível prever sem muito 
esforço que Trump poderia 
não ser eleito, o que fatal-
mente ocorreu.

Internamente houve 

uma disputa política com 
relação à iniciativa do go-
vernador Dória de negociar 
com a China para receber 
a vacina, o que na verdade 
ocorreu, e com êxito. Con-
tudo, sem insumos, sem 
números de vacinas dispo-
níveis, sem um médico se-
quer à frente do Ministério 
da Saúde, e com milhares 
de pessoas morrendo até 
por falta de oxigênio, temos 
a dimensão do problema 
que uma diplomacia “ca-
penga” promovida pelo go-
verno federal em todo seu 
mandato foi capaz de fazer. 
Isso evidentemente nos co-

loca numa situação de vul-
nerabilidade sanitária, em 
que a população mais po-
bre, hipossuficiente, sofre 
com a falta de leitos, além 
do desemprego, que já exis-
tia bem antes da pandemia.

Talvez, como diz o di-
tado acima mencionado, a 
espada vinda de palavras 
cortantes está cortando 
e ceifando vidas inocen-
tes que inadvertidamente 
votaram num grupo ideo-
lógico para evitar a volta 
do PT, como eu mesmo fiz, 
mas jamais poderíamos 
imaginar que a inabilida-
de diplomática poderia 
matar muito mais do que 
a fome, num pobre Brasil 
abandonado, afinal, “o ge-
neral que usa a diplomacia 
em vez da espada poupa 
mil vidas no campo de ba-
talha”. Precisamos encon-
trar esse tipo de general 
que não traz, enfim, “efei-
to colateral”...

Fernando Rizzolo é ad-
vogado, jornalista, mestre 
em Direitos Fundamentais
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Do abastecimento de água 
ao tratamento de esgoto, 

saneamento é:

+saúde
+turismo

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)

“A cada R$ 1 investido em Saneamento Básico,
R$ 4 são economizados no sistema de saúde”
“A cada R$ 1 investido em Saneamento Básico,
R$ 4 são economizados no sistema de saúde”

+Qualidade
de vida

A Outra Holambra
Rodrigo van Kampen

“Por que as pesso-
as colocam cadeados?” 
perguntou o kabouter, 
batendo os tamancos 
no pilar do deck. “Essas 
coisas não foram feitas 
para se trancar alguém 
do lado de fora?”

“Sei lá, Roel. Eu não 
sou sua guia para todas 
as coisas humanas”, res-
pondeu Ana, cansada. A 
semana não tinha sido 
fácil, estava difícil lidar 
com as novas amizades 
da melhor amiga. 

“Mas perguntar 
como os kabouters fa-
zem isso e aquilo você 
quer, não? Minha vez.”

“É uma tradição fran-
cesa, acho. Os casais 
fecham um cadeado 
e jogam a chave fora, 
no lago, pra ninguém 
abrir.”

“Um feitiço para 
trancar o amor? Vocês 
humanos são estra-
nhos.” 

“Não é um feitiço... É... 

Talvez seja. A gente não 
é estranho. Não muito”, 
completou Ana, cutu-
cando os cadeados com 
as pontas dos dedos. 
Ela não disse para Roel, 
nem para ninguém, mas 
queria um dia deixar um 
cadeado ali. 

“Sabe, tem uma pa-
lavra, em português 
chama inosculação. É 
a mesma coisa que en-
xertia, quando acontece 
naturalmente. Duas ár-
vores se juntam, trocam 
nutrientes e crescem. É 
assim que a kabouters 
enxergam relaciona-
mentos. Cadeado não 
parece ter muito a ver 
com crescimento.”

“Acho que é para o 
amor não fugir. Não tem 
nada que você queira 
trancar para sempre, 
Roel?”

“Nada é pra sempre 
na natureza”, respon-
deu o kabouter, fugindo 
da pergunta.

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

Cadeados do amor
A reunião realizada  na ma-

nhã desta quarta-feira, 13 de 
janeiro, reuniu  o prefeito de 
Holambra Fernando Capato, o 
vice Miguel Esperança,  o dire-
tor de Administração e Finan-
ças do Sebrae e ex-deputado 
federal, Guilherme Campos,   
para discutir ações conjuntas 
voltadas ao fortalecimento do 
empreendedorismo.

Durante a reunião ficou 
acertada a implantação de 
um posto Sebrae Aqui, com 
atendimento à capacitação 
de MEIs, promoção de com-
petitividade e formalização 
de informais, além de um tra-
balho acentuado com Micro 
Empresas e Empresas de Pe-

queno Porte da cidade. A pro-
posta inclui também projetos 
de capacitação em áreas re-
lacionadas às características 
do mercado de trabalho do 
município.

O Sebrae Aqui integra-
rá a Sala do Empreendedor, 
uma iniciativa da Prefeitu-
ra de Holambra que reunirá 
serviços voltados ao empre-
endedorismo e geração de 
empregos. Além do Sebrae, 
o espaço contará com o Via 
Rápida, programa do Gover-
no do Estado que promove 
qualificação profissional gra-
tuita, além do Banco do Povo 
Paulista, já em funcionamen-
to no município.  

Segundo o prefeito Fer-
nando Capato, a ideia é 
reunir em um só lugar ser-
viços que facilitem a vida 
dos empreendedores, dos 
que desejam empreender e 
daqueles que estão em bus-
ca de oportunidades. “Sa-
bemos da importância dos 
empreendedores para a 
economia do município. Co-
nhecemos a necessidade de 
qualificar mão de obra para 
o mercado de trabalho. A 
Sala do Empreendedor vai 
aproximar o cidadão das 
oportunidades, simplificar 
procedimentos e economi-
zar tempo de quem empre-
ende e de quem produz”.

Holambra terá posto 
do Sebrae Aqui

Entidade e Prefeitura fazem parceira para desenvolverem ações voltadas ao empreendorismo
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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 ●

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 

Arte Viva Música 
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Localizado em Jaguariúna. Possui 2 dormit;
sala, banheiro, cozinha, 1 vaga, mobiliado.
Lazer c/ piscina, quadra, academia, playg;
quiosque c/ churrasqueira brinquedoteca.
 47m2 total / 47 m2 construídos.

 

Apto. - Quinta do Conde
Localizada no Jd. Botânico. Possui
2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha
lavanderia coberta, portão eletrônico,
amplo quintal.
250 m2 total / 60,97 m2 construídos.

  

 

�����������������

Fale com nossa equipe e venha
conhecer a Caf em Holambra

e em Jaguariúna!

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

Localizada em Jaguariúna. Contém 3
quartos (1 suíte), sala de estar e jantar, 
3 banheiros, 2 vagas, churrasqueira. Em
fase de constr; data prevista  para 7/21.
310 m2 total / 181 m2 construídos.

Casa - Panini

Terreno localizado no Imigrantes, com 
área útil de 222 m2. Bairro com grande
expansão residencial e comercial. 

Localizada no Imigrantes. Possui 5 dormit;
sendo 1 suíte, 3 banheiros, 2 cozinhas, 2
salas e 2 vagas de garagem cobertas.
300 m2 total / 170 m2 constr.  

����������������� ��������������

R$ 890.000,00  -

Venda Venda

VendaVenda

R$ 155.400,00 -

Localizado em Holambra, possui 2 dormit;
sala, 2 banheiros, 1 vaga de garagem.
Cozinha e lavanderia com armários emb.  
Área de 55m2. 

����
����
�������
��

R$  212.000,00 -

R$ 450.000,00 -

R$ 1.700,00 / Mês -

R$ 1.400,00 / Mês -

Locação

Locação

Perfil: Requisitos para o candidato: 
1. Escolaridade: Superior – Administração ou 

semelhante.
2. Domínio de Inglês e de ferramentas administrativas.  
3. Atividade: Conduzir trabalhos administrativos: 

financeiro, contabilidade, R.H., econômico.
4. Características desejadas: Compromisso, organizado, 

comunicativo, liderança de equipe
5. Disponibilidade: tempo integral
6. Desejável: conhecimento de produção agrícola e de 

comercialização de ornamentais via Veiling. 

Interessados enviar currículo para o 
e-mail: Rh@kees.agr.br

Contrata:

Gerente
Administrativo

● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●

Auxiliar de 
escritório

Com conhecimento na área de contabilidade, preferencialmente de 
produtor rural 
Enviar curriculum com pretensão salarial para o e-mail:  
tomasberg@condorholambra.com.br
Obs: Curriculum sem pretensão salarial não serão analisados.

Contrata

EMPRESA MO RAMO DE FLORES CONTRATA está com 1 
vaga(s) em aberto para SANTO ANTÔNIO DE POSSE / SP.

Responsabilidades: Atendimento ao cliente (presencial e por telefone). 
Domínio em vendas.

Requisitos: Experiência com vendas de flores. Ótimo relacionamento 
interpessoal, habilidade de comunicação e negociação.

Salário: a combinar

Benefícios: Estacionamento, alimentação. Convênio médico e 
odontológico opcional.

ATENÇÃO: Nunca pague nenhum valor para participar de um processo 
seletivo. Não compre cursos, apostilas ou serviços que prometam 
participação em seleção ou contratação para uma vaga. E jamais 
informe dados bancários, de cartão ou envie documentos por e-mail 
ou através de sites que não conheça. O Emprega Campinas não se 
responsabiliza por qualquer tipo de pagamento efetuado.

Observações: Disponibilidade de viagens a trabalho.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados 
de RH para o e-mail holambra.vagas@gmail.com com a sigla 
vendedor no campo assunto até o dia 22/01/2021.

Serviços gerais
Auxiliar de venda

• Preferência: morar em Holambra ter mais de 30 anos.
• Experiência com flores e plantas.

Interessado entregar curriculum Na Paraiso Garden ou 
email. contato@paraisogarden.com.batt

Paraiso garden Contrata Vaga para 
Estoque

Interessados enviar currículo para o email: 
rosana-gomes-silva@geraldofrade.com

Rua Campo de Pouso, 826 - Holambra
3802-2446 / 3802-3044 / 9 9388-2366

● EMPREGOS ●

Receba, gratuitamente, o seu JC, por e.mail ou whatsapp. 
Passe a seguinte mensagem: Eu quero

      (19) 98835 2244  –  E.mail: jornaeletronico@
jcholambra.com.br

Multinacional Líder em Sementes e Mudas de ornamentais contrata: 

Vaga: JARDINEIRO
Descrição da Vaga: Experiência em jardinagem (canteiros, gramados 
e árvores). Plantios, adubações, regas, aplicação de defensivos, podas 
e etc.
Local de trabalho: Holambra/SP.
Formação necessária: Ensino fundamental completo. Ler e escrever.
Ambiente desafiador de alta performance, remuneração e benefícios 
compatíveis com mercado.
Preferência morador local de Holambra ou região.

Enviar CV para: recrutamento@ball.com.br com assunto Jardineiro ou 
através do site: www.ball.com.br. 

Entregar em mãos: Rua Amor Perfeito, 385 – Holambra - 
Fone: 19 3802 9700 - a/c: RH

Interessados deverão comparecer ao escritório da Martin Holandesa, na Rua 
Dória Vasconcelos, Nº 15 – Centro, Holambra. De Seg. à Sex. das 08h00 às 

16H00, munidos da Carteira de trabalho.

• COZINHEIRO (A) • AUXILIAR DE COZINHA

Contrata para as 
seguintes vagas:
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Nº 1211
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasilei-
ro:
WELLINGTON JOSE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão empresário, nascido em São Paulo-SP SP, 
no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/12/1987), residente e domiciliado na Chácara 01, s/n°, Camand-
ucaia, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de JOSE AGUSTINHO 
DA SILVA e de MARIA JOSEFA DA SILVA.
ANA LUIZA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteira, profissão do lar, nascida em Artur Nogueira, SP, no dia 
vinte de maio de mil novecentos e oitenta e um (20/05/1981), res-
idente e domiciliada no Sítio Borda da Mata, s/n°, Borda da Mata, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de EXPEDITA MARIA DE 
OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Nº 1212
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do CódigoCivil Brasileiro:
MAILSON DOS REIS DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profissão comerciante, nascido em Mogi Guaçu-
SP, no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (24/11/1992), residente e domiciliado na Rua Aster, 354, Jar-
dim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de JOSÉ DOS 
REIS DE LIMA e de NEIDE FERIAN DE LIMA.
MARLENE LOPES FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado 
solteira, profissão comerciante, nascida em Araçuaí-MG, (registra-
da em Berilo-MG), no dia quatorze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e três (14/01/1983),residente e domiciliada na Rua Aster, 
354, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de 
JOSÉ LOPES FERREIRA e de MARIA DAS DÔRES FERREIRA 
DE JESUS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Nº 1213
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO FRANCISCO FORNACIARI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão músico, nascido em Americana SP, 
no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(26/09/1988), residente e domiciliado na Rua Pingo de Ouro, 281, 
Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de GER-
ALDO DE JESUS FORNACIARI e de ILDA FRANCISCA DA 
SILVA FORNACIARI.
TAIS FABIANA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteira, profissão motorista, nascida em Cosmópolis-SP, (regis-
trada em Artur Nogueira-SP), no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e noventa e um (28/08/1991),residente e domiciliada na 
Rua Pingo de Ouro, 281, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de JOAQUIM RAIMUNDO DA SILVA e de IRACI 
DE JESUS DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Nº 1214
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasilei-
ro:
FELIPE EDUARDO GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido em 
Campinas SP, no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e três 
(07/05/1993), residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, 128, 
Jardim Holanda, Holambra, SP, filho de BENEDITO RAIMUNDO 
GONÇALVES e de SUELI APARECIDA AMARO GONÇALVES.
BRUNA PEREIRA KUROSKI, nacionalidade brasileira, estado 

civil solteira, profissão manicure, nascida em Cosmópolis, SP, no 
dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete 
(28/02/1997),residente e domiciliada na Avenida Belisario Neves, 
425, Parque Res. Carolina, Artur Nogueira, SP, filha de ADALBER-
TO KUROSKI e de ROSELAINE PEREIRA KUROSKI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Nº 1215
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasilei-
ro:
RAFAEL DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão trabalhador rural, nascido em São Miguel dos 
Campos-AL, (registrado em Junqueiro-AL) no dia primeiro de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e dois (01/01/1992), residente e 
domiciliado na Chácara Nossa Senhora Aparecida, s/n°, Palmeiras, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de EDGAR ANTÔNIO DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO.
ROSINEIDE RAIMUNDO DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Lagoa da 
Canoa, AL, no dia sete de março de mil novecentos e setenta e cin-
co (07/03/1975),residente e domiciliada na Chácara Nossa Senhora 
Aparecida, s/n°, Palmeiras, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de 
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS e de BENEDITA LUIZ 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 im-
prensa local.

Nº 1217
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Bra-
sileiro:
VALDIVINO TEIXEIRA ALVES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Sento Sé BA, 
no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e cinquenta e dois 
(01/01/1952), residente e domiciliado na Rua Serra Nova, 00011, 
Jardim Bartira, São Paulo, SP, CEP: 08160015,filho de PEDRO 
TEIXEIRA ALVES e de DALVA RIBEIRO ALVES.
AMÉLIA VIEIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúva, profissão aposentada, nascida em Rolândia, PR, no dia onze 
de novembro de mil novecentos e cinquenta e dois (11/11/1952),res-
idente e domiciliada na Rua Walravens, 174, Parque Residencial dos 
Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de BENEDITO 
ANTONIO DA SILVA e de ITERVINA VIEIRA DE ARAUJO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Nº 1218
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasilei-
ro:
BRYAN EYSINK, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro agrônomo, nascido em Mogi Mirim-SP, (regis-
trado em Jaguariúna-SP) no dia dezenove de março de mil novecen-
tos e noventa e três (19/03/1993), residente e domiciliado na Rua 
Zwolle, 190, Nova Holanda, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de 
THOMAS BERNARDUS GERARDUS EYSINK e de FRANCIS-
CA RUITER EYSINK.
CLARA  COUTINHO STEPHAN, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteira, profissão estudante, nascida em Pouso Alegre, 
MG, no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (21/11/1994), residente e domiciliada na Rua Zwolle, 190, 
Nova Holanda, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de EDUAR-
DO BUSTAMANTE STEPHAN e de CLAÚDIA COUTINHO 
STEPHAN.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa 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
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme o previsto no Título III, Capítulo I, 
Seção I – ASSEMBLÉIAS GERAIS - do Estatuto 
Social da Associação Núcleo de Artesãos de 
Holambra – NAH, a Presidente da Diretoria 
Executiva da mesma convoca seus associados 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada no próximo dia 27 de janeiro 
de 2020 às 14:00 h, em primeira convocação, 
com a maioria dos associados, ou em segunda 
convocação às 14:30 h com a presença de 
qualquer número de associados, na Associação 
Comercial de Holambra -ACE, à Avenida das 
tulipas, 103, para a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
1. Prestação de contas e aprovação do Balanço 
anual do ano de 2020;
2. Planejamento para 2021;
4. Outros assuntos de interesse dos associados. 
Número de associados com direito a voto: 
18(dezoito).
       
       
 Holambra, 19 de janeiro de 2021.

Izabel S Modesto
Presidente
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por Izildinha PilliFique
Ligado Coleguinhas em todo canto

Casamento especialAluguel inconveniente

Simone, da dupla com Simaria, brincou com os seguidores ao visitar um mercado nos EUA. A cantora gravou um vídeo 
para mostrar que “Aperte o Play”, uma das músicas cantadas pela dupla, estava sendo reproduzida no local. “Você vem 
no mercado e olha o que está tocando aqui nos Estados Unidos. Escuta isso, galera! As Coleguinhas em todo canto. 
Que bênção”, comentou ela na gravação publicada nos Stories do Instagram. Ela ficou feliz da vida. 

Elba Ramalho foi surpreendida com a reper-
cussão de uma festa em sua casa, em 

Trancoso.  Na ocasião, a polícia foi ao 
local e interrompeu a festa com cer-

ca de 700 convidados na casa que, 
segundo a cantora, estava aluga-
da para turistas, como ela sempre 
faz em final de ano. Elba afirmou 
que havia autorizado um evento 

para “somente” 200 pessoas. Ora, 
ora, senhora Elba Ramalho, não 

estava permitido alugar casas para 
eventos. Irresponsabilidade total. 

Começou com adão e eva
Gênesis é a nova novela bíblica da Record TV. No ar desde terça-feira (19), das 21h às 22h. Segundo Assessoria de Imprensa da emissora, a trama já alcançou boa 
audiência. O primeiro capítulo da superprodução apresentou sequências das criações do mundo segundo a Bíblia, do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, 
Eva, além da tentação do fruto proibido e do nascimento de Caim. Deus explica como o mundo era para ser. Deus cria o mundo e os seres vivos em seis dias. Logo 
em seguida, o Senhor dá vida ao primeiro homem do universo e cria uma parceira. Eva come o fruto proibido. Adão se desespera ao ver a companheira desobede-
cendo a ordem de Deus. Toda essa cena num imenso colorido. Até a maçã mudou de cor. Um mundo utópico. Na verdade, eu fiquei com uma raiva da Eva. Ela fez 
com que Adão comesse o fruto proibido. Pra variar ele não resistiu e comeu o fruto. Por isso, estamos vivendo nesse mundo confuso. Daí em diante, a mulher e o 
homem convivem com a maldade e com o bem. Que pena!  O elenco tem mais de 200 atores, que se dividem em etapas da passagem da Bíblia: Eden, Diluvio, Torre 
de Babel, UR dos Caldeus e Abraão. Entre os atores estão Oscar Magrini, Carlo Porto (foto), Juliana Boller (foto), Camila Rodrigues, Paulo Goulart Filho, Angelo Paes 
Leme, Beth Goulart, Ricardo Blat, ZeCarlos Machado, Giuseppe Oristanio e Esther Goes.

O ‘Fábrica de Casamentos’, pelo SBT, sábado (23), traz 
um pedido de casamento especial. A participante 
do dia surpreenderá seu amado com a proposta em 
meio a uma apresentação de ginástica feita por ela. 
Juntos há 12 anos, Mariana e Rafael topam realizar a 
cerimônia na atração. Como ele foi o responsável pe-
los pedidos de namoro e noivado, ela quis retribuir 
desta vez. Professora de ginástica artística e ex-atle-
ta, ela declara à apresentadora Chris Flores querer 
um casamento que una seu mundo com o lado rural 
trazido pelo noivo. Ela pede então que Mari Dedivi-
tis coloque uma cama elástica na festa, para que ela 
possa se apresentar, estendendo o desafio a Robson 
Jassa, Lucas Anderi, Júnior Mendes, Beca Miranda e 
Carlos Bertolazzi.

Estreia “a noite é nossa” 
Geraldo Luiz, estreia seu programa entrevistando o eterno Didi Mocó, o humorista 
Renato Aragão. Idolo de várias gerações, abriu sua casa para o apresentador no Rio 
de Janeiro e contou vários momentos com sua família e carreira. “Eu não fico lem-
brando do passado. O que eu já fiz, já está feito. Estou pensando daqui pra frente. En-
tão, eu sempre penso no amanhã que pode ser muito melhor”, diz o humorista, que, 
no último dia 13 de janeiro, celebrou 86 anos de vida. Renato longe das câmeras, foi 
surpreendido com os depoimentos de sua esposa Lilian e a filha Livian Aragão e Xuxa 
Meneghel. A Rainha dos Baixinhos trabalhou com o Didi em vários projetos. Ela falou 
sobre os sucessos do cinema ao lado de Renato, que terá a oportunidade de rever vá-
rias cenas de trabalhos que realizou ao longo de sua carreira. “É emocionante demais! 
Sempre que eu vejo essas imagens, me emociona e me dá vontade de trabalhar mais, 
cada vez mais”, diz Renato, que nem pensa em aposentadoria. O programa estreou 
na quarta-feira (20), às 22h45. Logo após acabar a novela da Globo. A Noite É Nossa é 
livremente inspirado nos programas populares de auditório de nomes como Chacri-
nha, Gugu, Bolinha e Flávio Cavalcanti, todos eles ídolos de Geraldo, e vai contar com 
reportagens, brincadeiras com a plateia, homenagens, humor e, claro, muita emoção. 
Segundo a Record T, em meio à pandemia do coronavírus, todos os protocolos de 
segurança e saúde estão sendo seguidos.

Gente, as fofocas das festas de final de ano ain-
da continuam rolando. Veja só. Para variar o 
nosso Peter Pan,  Neymar Jr mostrou mais um 
vez que não quer crescer mesmo. Como tem 
dinheiro à vontade, realizou uma festança em 
seu condomínio, em Mangaratiba, Rio de Ja-
neiro. Na verdade, ele só colaborou com a pro-
liferação do vírus. Entre os convidados estavam: 
Thiaguinho, Alexandre Pires, Wesley Safadão, Gust-
tavo Lima e o grupo Vou pro Sereno. Entre os jogadores 
famosos, estavam Nenê, do Fluminense, Rafinha Alcântara, do PSG, 
Romário, Romarinho e Thiago Galhardo, do Internacional.  Todos 
considerados os parças do jogador. Isso sem falar das “modelos” que 
foram contratadas para tornar a festinha mais animadinha. rsrs. Deta-
lhe: Nenhum deles poderia fazer imagens no evento, já que celulares 
eram proibidos no local. Ficaram guardados e eram entregues de vol-
ta apenas no final da festa. Todos fizeram testes de Covid-19. Ah, tá. 

Festa de arromba
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Para viver cada dia, sem erguer a 
nossa voz. Doemos paz e alegria aos que 

vivem junto a nós.       Chico Xavier

O projeto é   voltado para 
jovens de 14 a 17 anos  e 
que estejam interessados  
em uma capacitação para 
garantir um diferencial na 
hora em que forem buscar o 
primeiro emprego.  É neces-
sário que os jovens residam  
na cidade de Holambra e que 
estejam  matriculados numa 
rede de ensino. Os interessa-
dos devem comparecer  até o 
dia 12/02/2021, na sede da 
APB, na Alameda Maurício 
de Nassau, 204 , de segunda 
a sexta, das 8:00h às 12:00h 
ou das 13:00 às 17:00h.

APB abre inscrições para curso do 
programa Jovem Aprendiz

A reunião inicial entre jo-
vens, pais e professores será 
dia 18/02/2021, às 19:00h. 
Nessa reunião, será explica-
do como o Projeto funciona 
e um pouco sobre cada cur-

so. Também será distribuído 
o cronograma dos cursos de 
2021.

Alunos que se matricula-
ram em anos anteriores e não 
completaram 17 anos, estão 

Os cursos da Associação Príncipe Bernardo  (APB)  são totalmente  gratuitos e as inscrições vão até 12/02

convocados para participar, 
juntamente com os respon-
sáveis, de uma reunião no dia 
19/02/2021, às 19:00h.

A Associação Príncipe 
Bernardo é uma entidade 
sem fins lucrativos que ar-
recada recursos através de 
bazares, doações, locação 
de espaços, etc. o que pos-
sibilita oferecer   cursos de 
forma  gratuita, porém  a en-
tidade exige compromisso 
de cada aluno matriculado 
nos cursos, como frequên-
cia, horários, manutenção 
do patrimônio da APB e,  no 

caso de desobediência   às 
regras impostas, os pais são 
comunicados e são tomadas 
as providências necessárias 
para cada caso.

A diretora geral da APB, 
Ivonete Fernandes de Almei-
da, explicou que “enquanto 
permanecer esse período de 
pandemia seguiremos  a nos-
sa agenda de acordo com as 
orientações dos profissionais 
de saúde e do Governo do Es-
tado de São Paulo e que mu-
danças poderão ocorrer de 
acordo com a classificação de 
cada  fase da doença”

Projeto Jovem Aprendiz
Documentos necessários para a inscrição:
- 1 foto 3x4;
- Cópia da certidão de nascimento;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia de um comprovante de residência;
- Comprovante da matrícula escolar.
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Cidade recebe R$130 mil para 
compra de nova ambulância

Está aberto o prazo para 
alistamento militar

O prefeito Fernando Capa-
to recebeu nesta segunda-fei-
ra, 11 de janeiro, a visita do 
deputado estadual Cezar, do 
PSDB. O parlamentar anun-
ciou a destinação de R$ 130 
mil para a aquisição de uma 
nova ambulância de suporte 
básico para a cidade. O veículo 
irá compor a frota de atendi-
mento de urgência, emergên-
cia e transferência de pacien-
tes para hospitais da região.

Atualmente, Holambra 
dispõe quatro ambulâncias 
de suporte básico, uma UTI 
Móvel e três vans para trans-
porte coletivo de pacientes a 
ambulatórios e hospitais de 
referência. “A nova unidade 
permitirá ao município am-
pliar a estrutura de atendi-
mento emergencial, garantin-

do mais segurança, conforto e 
agilidade ao serviço de resga-
te e socorro do departamen-
to”, destacou o prefeito.

Durante a visita do deputa-
do, Capato solicitou apoio para 
duplicação da Rodovia SP-107 
devido ao grande fluxo de veí-
culos e aumento no número de 
acidentes registrados recente-
mente no local. Requisitou ain-
da recursos para a construção 
de uma creche-escola, para 
obras de desassoreamento 
no reservatório da Cachoeira 
e para a construção de uma 
quadra de futebol society. “A 
parceria com o deputado é im-
portantíssima. Tenho certeza 
de que ele trabalhará em con-
junto conosco para garantir 
uma cidade melhor para todos 
os holambrenses”.

para defender a Pátria. “Em 
Holambra, no ato do alista-
mento, os jovens são dispen-
sados por excesso de contin-
gência na região, já que somos 
um município não-tributário, 
ou seja, que não contribui com 
a convocação para o Serviço 
Militar inicial”, explicou a en-
carregada.

O alistamento é obrigató-
rio para todo cidadão nascido 
no Brasil do sexo masculino. 
Quem não realizá-lo dentro 
do prazo está sujeito a multa 

e não poderá, por exemplo, 
obter ou prorrogar a validade 
do passaporte, prestar exame, 
matricular-se em qualquer 
estabelecimento de ensino, se 
inscrever em concursos pú-
blicos, receber qualquer tipo 
de prêmio ou favorecimento 
do governo em suas diferen-
tes esferas, bem como assinar 
contrato com instituições go-
vernamentais.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do telefo-
ne (19) 3902-4169.

Está aberto o prazo para o 
processo de Alistamento Mi-
litar Obrigatório para jovens 
que já têm ou que completam 
18 anos de idade em 2021. O 
cadastro deve ser feito até o 
dia 30 de junho. Em Holambra 
o atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 16h30, 
na Praça dos Pioneiros, s/nº. 
É preciso apresentar RG, CPF 
e comprovante de residência 
em nome do jovem ou dos 
pais. O procedimento também 
pode ser realizado por meio 
da internet, no endereço www.
alistamento.eb.mil.br.  

De acordo com a encarre-
gada da Junta de Serviço Mili-
tar, Nádia Cíntia Possato Stot-
zer, após o preenchimento do 
formulário o jovem deve com-
parecer à Junta para validar 
o procedimento. A taxa para 
emissão do certificado de alis-
tamento é de R$ 4,78, sujeita a 
mudanças a cada trimestre.

O Serviço Militar é o perí-
odo de um ano em que o bra-
sileiro recebe treinamento em 
Organização Militar da Mari-
nha, Exército ou Aeronáutica 

Holambra criou esta semana 
uma comissão formada por 
integrantes dos departamen-
tos municipais de Turismo e 
Cultura e também Obras e De-
senvolvimento Urbano e Ru-
ral, além de representantes da 
sociedade civil, para discutir a 
restauração da casa localizada 
na Praça dos Pioneiros, na re-
gião central da cidade.
O imóvel faz parte da história 
do município e foi construí-
do na década de 1950 para 
abrigar Geert Heijmeijer e, 

depois, Charles Hogenboom, 
presidentes da Cooperativa 
Agropecuária criada pelos pri-
meiros imigrantes holandeses 
que aqui chegaram. O espaço 
ainda recebeu o príncipe Ber-
nardo, da Holanda, em 1961.
“Trata-se de uma importante 
iniciativa para a preservação 
da memória e da identidade 
histórica de nosso município”, 
explicou o prefeito Fernando 
Capato.
De acordo com a diretora 
de Turismo e Cultura, Ales-

sandra Caratti, os trabalhos 
começam já esta semana 
a partir de entrevistas com 
moradores antigos, que fre-
quentaram o local.
“Esta é uma das poucas casas 
originais da época em nossa 
cidade. Será um trabalho de-
safiador, mas certamente de 
muito resgate histórico”, disse 
Alessandra. “Holambra mere-
ce esse cuidado. Somos uma 
estância turística em função 
de nossas raízes culturais, que 
merecem ser preservadas”.

Patrimônio histórico na Praça 
dos Pioneiros será restaurado
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Volta às aulas divide moradores de Holambra

Noemi Almeida

Dois anos atrás (você 
pode não ter percebido, mas 
já estamos em 2021), nessa 
mesma época, a maior parte 
da mídia levantava pautas 
sobre como economizar no 
material escolar, como vol-
tar à rotina com as crianças... 
Não no novo normal, em que 
as famílias holambrenses di-
videm seu tempo entre ser 
produtivo no trabalho remo-
to e garantir um ambiente 
saudável para os filhos. “Os 
meus estão ficando burros”, 
brinca a moradora do centro 
da cidade, Catarina de Souza, 
se referindo ao déficit edu-
cacional na vida dos filhos.. 
Ela percebeu os efeitos do 
isolamento a longo prazo na 
aprendizagem dos pequenos 
que estão no ensino funda-
mental 2, numa escola muni-
cipal de Holambra.

O dia a dia da assistente 
de produção mudou quando 

foi preciso voltar a trabalhar 
presencialmente. “O dinhei-
ro não pode parar, por isso 
o trabalho também não”, ex-
plica. Na área da produção 
de insumos agrícolas ainda 
mais. O que trouxe à tona 
uma questão importante: 
para quem ficaria a respon-
sabilidade da educação dos 
filhos enquanto ela estivesse 
no expediente de trabalho? 
Para o marido, autônomo, é 
que não dava. “Vendedores 
foram os que mais sofreram 
(sofrem) durante a pande-
mia”, ressalta.

“O que mais vale para a 
minha descendência: a saú-
de ou um ano letivo?”. Esse 
é o questionamento de Ma-
ria Lúcia Alvez, moradora do 
bairro imigrantes. Ela con-
ta que nunca passou tanto 
tempo com as crianças, pois 
a falta de condições a obri-
gou a trabalhar logo no início 
da maternidade. “Faxineira, 
com ensino médio e pouca 

disposição para livros: não 
poderia ser diferente. Há 
pouco tempo tenho carteira 
assinada e preciso valorizar 
isso”, contextualiza, enquan-
to esboça ar de preocupa-
ção, como a maior parte dos 
entrevistados. Para Maria 
Lúcia, que criou a filha sozi-
nha durante 14 anos, permi-
tir que ela não frequente as 
aulas é como uma prova de 
amor. Além disso, também é 
o ensinamento de que a vida 
é o bem mais precioso.

Há quem tenha mudado 
de ideia muitas vezes duran-
te o decorrer de 2020. “No 
início, era extremamente 
favorável à educação domi-
ciliar”, tal qual foi conside-
rado pelo presidente eleito. 
“Acreditava que seria capaz 
de fazer com que meus filhos 
aprendessem ainda mais do 
que na escola, com métodos 
inventados por mim no nosso 
contexto familiar”, comple-
menta Ana Paula Camargos 

Miranda, formada em peda-
gogia. Entretanto, quando 
as crianças tiveram o ensino 
híbrido, oferecido por uma 
escola particular da cidade, a 
mãe em tempo integral per-
cebeu que o desenvolvimen-
to dos filhos estava defasado. 
“Foi um choque de realidade 
e ao mesmo tempo decepção 
em saber que mesmo eu, com 
formação e experiência na 
área não estava preparada. 
Foi aí que passei a defender 
a volta às aulas”, acrescenta.

Há quem tenha tido bons 
resultados, como por exem-
plo, os alunos da escola 
São Paulo, de acordo com 
a diretora Maria Apareci-
da Aranha Rogel. “Estamos 
trabalhando para o retorno 
desde o ano passado. Reor-
ganizamos o espaço físico 
e como as nossas salas têm 
número reduzido de alunos 
estamos prontos para a volta 
às aulas presenciais”, infor-
ma. Não houve caso de co-

vid na escola e, para aqueles 
que tiveram dificuldades, os 
professores montaram um 
plano de retomada e revisão 
de conteúdo. Para o ensino 
público, no entanto, não foi 
assim. A prefeitura ainda de-
cide sobre o retorno às aulas 
presenciais e calcula ônus e 
bônus dessa nova forma de 
educação, com máscaras, es-
paços, menos contato e mais 
investimento em produtos 
de limpeza. “Provisoriamen-
te, as aulas estão programa-
das para início do próximo 
mês, seguindo todos os pro-
tocolos. Porém, essa pauta 
ainda está sendo discutida e 
dependerá, tanto da vacina, 
quanto das orientações do 
governo estadual”, declara 
a assessoria de imprensa. O 
que se pode fazer é a prepa-
ração. Nesta quinta (21), por 
exemplo, alguns professores 
do município participaram 
de um treinamento no teatro 
da cidade.

Esdras Domingues

Diz o ditame popular que 
em time que ganha não se 
mexe. Parece que o novo pre-
feito de Holambra, Fernando 
Capato, levou à risca a máxima. 
Dos 12 departamentos muni-
cipais, somente dois tiveram 
mudanças em seus comandos. 

Conforme atualização do 
site da Prefeitura, as mudan-
ças aconteceram nos depar-
tamentos de Desenvolvimen-
to Econômico e Habitação e 
Parques e Jardins, que têm à 
frente Reinaldo Eid Pavão e 
Rodrigo Alexandre da Silva, 
respectivamente. Uma outra 
mudança no alto escalão, se-
guindo tradição, foi no Fundo 
Social do Município, que pas-
sa ser presidido por Yvonne 
Schouten Capato, esposa do 
prefeito.

Os outros dez departa-
mentos permanecem com os 
diretores que atuavam na ges-
tão passada: Administração e 
Recursos Humanos, Grassi 
Barbosa Gomes; Educação, 
Alexandre da Cunha Moreira; 
Esportes, André Luís Buzze-
rio; Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Rural, Kahlil Chaib 
Lotierzo Barbosa; Promoção 
Social, Viviane Filomena Fur-
geri; Relações Institucionais, 
José Roberto Maganha Junior; 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias; Segurança e Trânsito, 
Antonio Reginaldo de Jesus 
Beleza Giron; Serviços Públi-
cos, José Marcos de Souza, e 
Turismo e Cultura, Alessan-
dra Caratti. 

Geraldo Hermínio Veloso 
Santos, no SAEHOL (Serviço 
de Água e Esgoto de Holam-
bra), e Hamilton Andrighetti, 

no IPMH (Instituto Previden-
ciário Municipal), continuam 
como presidentes superin-
tendes dos órgãos. Eles res-
pondiam pela gestão das au-
tarquias na administração 
passada.

Os departamentos muni-
cipais de agricultura e meio 
ambiente; comunicação e TI, e 
Finanças e contabilidade ain-
da estão sem diretores. 

Vale salientar que, de for-
ma geral, os departamentos 
auxiliam o prefeito na for-
mulação de propostas; coor-
denação e acompanhamento 
do cumprimento das metas 
de governo relacionadas à 
sua pasta; gestão das ativi-
dades de administração em 
geral; preparar, redigir, expe-
dir e registrar os atos oficiais 
de competência do prefeito, 
de acordo com a Lei Orgâni-

Apenas dois departamentos sofrem alterações no comando

ca Municipal, especialmente 
Projetos de Leis e Decretos; 
receber, expedir e promover 
os trâmites legais da corres-
pondência pertinente ao Exe-
cutivo Municipal; organizar e 
manter sob sua responsabili-

dade coletânea da legislação 
federal e estadual de interes-
se do município; estudar, exa-
minar e despachar processos 
protocolados na prefeitura, 
acompanhando a sua tramita-
ção legal, e outras coisas.

Há preocupação também com a saúde das crianças. Prefeitura ainda não divulgou decisão
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Teve início no último dia 
19 de janeiro, as inscrições 
para o processo seletivo do 
ProUni Municipal, programa 
municipal de bolsas de es-
tudos para estudantes de 
ensino superior da cidade. 
Até 100 alunos de cursos 
presenciais ou à distân-
cia da Faculdade de Agro-
negócios de Holambra, 
a FAAGROH, poderão ser 
contemplados. O benefício 
poderá ser requerido até o dia 
25, segunda-feira, no Centro 
de Referência da Assistência 
Social, o CRAS, instalado na 
Praça dos Pioneiros.

Para participar do proces-
so, o estudante deverá estar 
matriculado no curso e apre-
sentar duas cópias simples de 
comprovação de residência 
há 3 anos na cidade e históri-
co escolar que comprove for-
mação no ensino médio em 
escola pública ou em condição 
de bolsista integral em escola 
particular. Deverá apresen-
tar ainda fotografia 3x4, CPF, 
RG, cartão cidadão, carteira 
profissional, comprovante de 
renda familiar, certidão de 
nascimento, título de eleitor 
e preencher questionário so-
cioeconômico para avaliação 
dos critérios determinados 

pela Lei, como renda familiar, 
que não poderá ser superior 
a dois salários mínimos por 
pessoa.

As bolsas parciais serão 
de 70% do valor da mensa-
lidade, sendo 35% de res-
ponsabilidade da Prefeitura 
e 35% da instituição de en-
sino, restando apenas 30% 
aos alunos contemplados. 
Elas serão concedidas para 
os cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Engenha-
ria Agronômica, Letras Li-
bras e Pedagogia por período 
de um ano, podendo serem 
renovadas a partir de novo 
processo seletivo. As discipli-
nas, em função da pandemia, 
estão previstas para oferta 

EAD, ou ensino à distância, 
com início das aulas já em 
fevereiro. Os quatro me-
lhores alunos bolsistas, 
por sua vez, mediante 
média aritmética das dis-

ciplinas cursadas, terão 
preferência na renovação. 

Além destes, outros cursos 
de ensino à distância terão 
possibilidade de bolsas.

Para ter direito ao benefí-
cio o estudante deverá ainda 
estar em dia com o pagamen-
to das mensalidades, cumprir 
com desempenho mínimo 
estipulado pela instituição de 
ensino e se dispor a cumprir 
50 horas anuais de serviços 
voluntários junto à faculdade 
ou a Prefeitura.

Mais informações po-
derão ser obtidas junto à 
secretaria da Faculdade de 
Agronegócios de Holambra, 
a FAAGROH, localizada na Es-
trada HBR-040, sentido Fun-
dão. Toda a documentação 
necessária para as inscrições 
estará disponível no site da 
Prefeitura a partir do dia 19 
de janeiro, em www.holam-
bra.sp.gov.br

Muita gente não sabe, 
mas metade do valor arreca-
dado com o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores, o IPVA, fica no 
local em que o automóvel do 
contribuinte está registrado. 
Esse montante representa 
importante parcela da receita 
da cidade e é utilizado em di-
ferentes setores da adminis-
tração pública, como saúde e 
educação.

Por lei, do valor destinado 
aos municípios, 25% deve ser 
obrigatoriamente investido em 
Educação e 15% em Saúde. As-
sim, a construção e a manuten-
ção de escolas e unidades de 
atendimento, a contratação de 
mais profissionais nestas áre-
as e a compra de insumos são 
diretamente beneficiadas com 
o pagamento do imposto. Daí a 
importância do emplacamento 
do automóvel no local de domi-
cílio do proprietário e o paga-
mento do imposto em dia.

“Isso garante a contribui-
ção e participação ativas do 
cidadão na prestação de ser-
viços básicos na cidade”, expli-
cou o economista do departa-
mento municipal de Finanças 
e Contabilidade, Rodolfo Silva 
Pinto. Ainda segundo ele, o 
IPVA representa 4,6% do orça-

mento de Holambra este ano 
e a previsão é de que a cidade 
arrecade R$ 4,1 milhões.

Até o presente momento a 
administração recebeu 36% 
do previsto, ou cerca de R$ 
1,5 milhão. “A segurança pú-
blica, a infraestrutura e tam-
bém o trânsito podem ser 
beneficiados com o valor do 
imposto”, disse.

O IPVA O IPVA é um impos-
to anual pago pelos proprie-
tários de veículos em todo o 
território nacional. Ele é cal-
culado com base no valor do 
automóvel e pode ser quitado, 
conforme calendário elabora-
do pelo Governo do Estado, na 
rede bancária autorizada (gui-
chê do caixa, autoatendimen-
to, internet banking, débito 
agendado) por meio de cartão 
de crédito, ou nas casas lotéri-
cas, utilizando o código RENA-
VAM constante no Certificado 
de Registro e Licenciamento 
de Veículos (CRLV). O não pa-
gamento pode gerar, além do 
impedimento da renovação 
do licenciamento, multa, infra-
ção de trânsito e a inclusão do 
nome em órgãos de proteção 
ao crédito. Mais informações 
podem ser obtidas em www.
fazenda.sp.gov.br ou por meio 
do telefone 0800 170 110.

Inscrições abertas para 
processo seletivo do ProUni 

Municipal de Holambra

IPVA em dia contribui 
para saúde, educação e 

infraestrutura do município


