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A partir de segunda-feira, 8, a população acima dos 92 anos começará a ser vacinadas contra Covid-19.

Idosos a partir de 92 anos recebem vacina
5

12

Agropecuária se consolida como principal motor da economia holambrense. Os números do CAGED não são nada anima-
dores. Em 2020, Holambra perdeu 276 empregos formais e deixou o município com o segundo pior resultado da RMC. A 
situação não piorou graças agropecuária, que teve uma elevação de 14,54% de novas carteiras assinadas.
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Holambra entra na 
Fase Laranja. Conheça 
as regras

Curso de qualificação 
profissional Via Rápida 
chega em Holambra 
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Negócios:

Parceria de Cooperativa com empresa privada vai 
beneficiar produtores Rurais

Conheça o Projeto de Lei Complementar que 
aprova construção de garagem em lotes de 
interesse social
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Editorial

A vacina amplamente 
esperada pela popula-
ção e alardeada como a 
grande arma de comba-
te à Covid chega a passos 
de tartaruga. 

A vacinação em Ho-
lambra, por estar atre-
lada ao plano nacional 
de imunização, caminha 
lentamente e faltam in-
formações nos PSFs para 
orientar os cidadãos.

Análise de economis-
tas e investidores de que  
para se retornar ao fun-

cionamento dos negó-
cios e ao crescimento da 
economia, a imunização 
em massa é, segundo os 
especialistas, a principal 
saída. 

A outra é a imuniza-
ção de rebanho. Deses-
timular o uso das más-
caras e de álcool gel, 
incentivar as aglome-
rações, abrir os teatros 
e eventos, as igrejas e o 
comércio em geral para 
que o maior número de 
pessoas se infectem e 

criem resistência natu-
ral ao vírus.

Muitos morrerão, 
como já morreram mais 
de duzentos mil. Mas, 
que bobagem, “todos 
vão morrer mesmo” ! Se 
entubado, sem oxigênio, 
sem a capacidade de res-
pirar pelo pulmão toma-
do pelo coronavírus,  é 
mero detalhe. 

Até quando o país vi-
verá este drama que já 
completará um ano, em 
março?

A chegada da Vacina Histórias de Dona Ilda

Foi à tardezinha, antes do 
jantar. Eu estava lendo al-
gumas mensagens que re-
cebi pelo computador. En-
tre elas havia uma que veio 
de uma amiga e ex-aluna 
Gabriela, que dizia: Tchai-
kovsky no Hospital.

Como tudo que recebo 
dessa jovem é sempre in-
teressante, fui verificar seu 
conteúdo. Aparece no iní-
cio o saguão do Hospital. 
Em seguida chegou uma 
jovem empurrando uma 
harpa e começou a tocá-la . 
Pela porta da frente entram 
um, a um, músicos com seus 
instrumentos, cada um car-
regando sua estante e suas 
músicas, surpreendendo 
todos os que estavam por 
ali. Foram se instalando for-
mando um círculo e em pé 
estava pronta uma orquestra 
com maestro e tudo! Come-
çaram a tocar brilhantemen-
te a” Valsa das flores” de 

Tchaikovsky.
As pessoas foram che-

gando, devagarzinho, sor-
rindo admiradas! Algumas 
empurrando pacientes, em 
cadeiras de rodas, idosos e 
crianças.

Aquele encantamento to-
cou profundamente nosso 
coração: a música, o hospital, 
a alegria e entusiasmo dos 
músicos, a maioria jovem, os 
doentes felizes com o even-
to, uma bailarina que apare-
ceu rodopiando no espaço, 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

tudo isso nos transportou 
para voos jamais realizados, 
que não contiveram as mi-
nhas lágrimas e as de meu 
marido! Afinal o ambiente 
era indescritível Quem

Não ficaria emocionado? 
Momentos de ternura e en-
levo! Paz em nossa alma e 
em nosso coração!

“Esse concerto surpresa 
foi parte do “Good Deeds 
Day”(Dia de Boas Ações) 
um evento anual que se ori-
ginou em Israel em 2007 e 
agora acontece em mais de 
50 países, em todo o mun-
do. Nesse dia os voluntários 
tentam alcançar os menos 
afortunados e vulneráveis.” 

A apresentação foi no 
Hadessah e os membros 
da orquestra são de Jeru-
salém Academy of Music 
and Dance.

Confira: digite no Goo-
gle Tchaikovsky Flashwaltz 
at Hadassah Hospital- You 
tube. Vale a pena!!!

Tchaikovsky

R A de Athäyde

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

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

Constrangem qualquer ser 
humano os vergonhosos em-
bates que estamos a assistir 
neste país, diuturnamente, co-
locando a ciência na berlinda. E 
até memo aqueles que, em seu 
nome, estão morrendo para 
salvar vidas alheias. Uma popu-
lação pouco instruída recebe 
informações conflitantes ape-
nas via reportagens de mídia 
pouco acessíveis e compreensí-
veis a todos. 

Somos influenciáveis de 
uma ou outra forma. Faz par-
te de nossa natureza acreditar 
em algo, seja lá por que razão. 
Como sempre nos falta algo 
para preencher anseios e dú-
vidas, uma crença parece nos 
permitir imaginar que somos 
um pouco mais senhores de 
nossas verdades. Sejam elas ba-
seadas em elementos racionais 
ou simplesmente emocionais.

Com a pandemia instalada e 
seu prazo de validade indefini-
do, as pessoas já não são mais 
mesmas de dez, onze meses 
atrás. E quero crer que jamais 
o serão. Hábitos diários tiveram 
que ser reformulados e liberda-
des cerceadas por razões ób-

O que preocupa não é o grito dos maus.
É o silêncio dos bons

vias para aqueles que acreditam 
na ciência; já outros, infectados 
ou levados a óbito por acredita-
rem em prevenções esdrúxulas 
e falaciosas.

Como ignorar-se que em 
apenas dez meses 223,971 brasi-
leiros tiveram suas vidas ceifadas 
pela Covid-19 (31/01)? E ainda, 
no Amazonas, em pleno século 
XXI, mortos por asfixia, com esta-
tísticas não reveladas, por inexis-
tência de cilindros de O2!

Em meio à alta de casos e 
mortes por covid-19 no Brasil, 
Jair Bolsonaro voltou a criti-
car medidas de isolamento e 
a insinuar que quem tem co-
ragem não precisa respeitar o 
isolamento. Ele afirmou, (28/1), 
que o povo brasileiro é “forte” 
e “não tem medo do perigo”. E 
mais: “Alguns vão morrer? Vão, 
ué, lamento. É a vida. Você não 
pode parar uma fábrica de au-
tomóveis porque há mortes nas 
estradas todos os anos” (27/3). 
Uma insensibilidade e desuma-
nidade jamais vistas na História 
do Brasil!!!

O negacionismo da pande-
mia por aqui – instalado vigo-
rosamente, desde o início, pelo 

governo – já atingiu limites in-
sustentáveis sem qualquer cons-
trangimento. A revista The Eco-
nomist, por exemplo, já chamou 
o presidente de “Bolsonero” e o 
jornal Washington Post o “ele-
geu” como o pior líder mundial 
a lidar com o coronavírus. Suas 
ações são típicas e antijurídicas, 
culpáveis e puníveis? 

Recentemente, me mani-
festei que por não compactuar 
com ideologias que ferem a de-
mocracia, o senhor Jair Messias 
Bolsonaro recebeu meu iludi-
do voto. Hoje, não votaria em 
ninguém! Portanto, que não se 
atribua a mim qualquer viés de 
natureza ideológica. Sou um ser 
humano que preza seus seme-
lhantes. Nem mais, nem menos! 
Vivendo em uma democracia 
que ainda permite a livre mani-
festação do pensamento!

Estamos falando de vidas, 
não de ideologias, votos elei-
torais ou perseguição à popu-
laridade como aquelas que em 
tempos nefastos deixaram suas 
marcas na história universal. 

Impossível permanecer calado!

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

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

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120

Fundado em 9 de junho de 1994



3

www.jcholambra.com

Política Holambra, 5 de fevereiro de 2021 3
Moradores poderão fazer garagens em casas populares

Esdras Domingos

Proprietários de moradias 
poProprietários de moradias 
populares feitas em lotes de até 
160m², como Residencial Van 
den Broek, poderão construir 
garagem. Os vereadores apro-
varam, por unanimidade, a mu-
dança na lei que permite am-
pliações construtivas no recuo 
frontal para criação de abrigos 
cobertos para os automóveis.

Na sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Holam-
bra, na segunda-feira desta 
semana, dia 1o, os vereadores 
aprovaram o Projeto de Lei 
Complementar nº 001/2021, 
de autoria do poder Executivo. 
A iniciativa acrescenta dispo-
sitivos na Lei Complementar 
nº120 de 26 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre a ins-
tituição do Código de Obras do 
município. Com ela, os proprie-
tários de lotes de interesse so-
cial passam a poder construir 
“abrigos” para automóveis.

Na reunião, os vereadores 
parabenizaram à Prefeitura 
pela iniciativa e o trabalho fei-
to pelos membros da Casa em 
apreciar e aprovar em regime 
de urgência. O vereador Edu-
ardo da Silva  (Pernambuco 
– PSD) elogiou o prefeito Fer-
nando Capato e lembrou que 
muitos proprietários corriam 
o risco de serem multados.

Procurada, a Prefeitura in-
formou que apenas uma mul-
ta foi lavrada, não relacionada 
especificamente com o que foi 
permitido pela nova lei. Con-
sequentemente não há anistia 

ou perdão.

O projeto
A proposta da Administra-

ção Municipal busca assegu-
rar, de forma regulamentada, 
o direito às obras com esse 
perfil em loteamentos de in-
teresse social de Holambra. A 
solicitação chegou ao Executi-
vo por meio de um grupo de 
moradores do Residencial. 

O prefeito Fernando enten-
deu o ponto de vista dos mo-
radores e tomou a iniciativa. “A 
lei traz a possibilidade de re-
alizar uma obra desejada por 
muitos, a construção de um 
abrigo para seu veículo, den-
tro da legalidade. Dessa forma 
poderão conservar melhor seu 
patrimônio.”

O avanço no recuo poderá 
ser, nesses casos, de até 100%, 
desde que respeitados os limi-
tes de 3 metros de largura e 
2,8 metros de altura na cume-
eira. A cobertura com telas 
metálicas ou cerâmicas tam-
bém está permitida com incli-
nação obrigatória para dentro 
do lote.

“É uma lei importante no 
sentido de garantir aos mora-
dores dessas áreas permissão 
para construção de garagem 
coberta para os veículos, que 
permitam preservar mais ade-
quadamente esse patrimônio”, 
explica o prefeito.

De acordo com o diretor 
municipal de Obras e Desen-
volvimento Urbano e Rural, 
Kahlil Barbosa, toda obra de 
ampliação deverá ser previa-
mente aprovada pelo setor.

Prefeito deverá sancionar a lei nessa sexta-feira, dia 5

Alterações da nova legislação
Com a modificação, dois novos parágrafos foram adicionados 

à Lei.
1º - Para edificações de interesse social com lotes de até 

160,00m², será permitido o avanço da pérgula sobre o recuo fron-
tal em 100% desde que a largura não exceda 3,00m e a altura da 
cumeeira não exceda 2,80m.

2º - A pérgula não poderá receber qualquer tipo de cobertu-
ra, exceto para edificações de interesse social com lotes de até 
160,00m², o qual será permitido cobertura com telhas metálicas ou 
cerâmicas, desde que a inclinação desta seja para dentro do lote.

“Para qualquer ampliação 
construtiva o proprietário de-
verá contratar um profissional 
responsável que irá elaborar o 
projeto da área que receberá 
a obra. Em seguida, o projeto 

deve ser encaminhado para 
aprovação do Departamento 
de Obras através do Setor de 
Protocolo”, explicou. “Somen-
te após a emissão do Alvará 
o proprietário poderá, enfim, 

dar início à construção da 
ampliação requerida. Obras 
iniciadas sem o Alvará de 
Construção serão notificadas e 
embargadas pelo Setor de Fis-
calização”.
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Morre aos 69 anos Bertinho

Faleceu no domingo pas-
sado, dia 31, o empresário e 
ex-prefeito de Santo Antônio 
de Posse Norberto de Olivério 
Júnior, de 69 anos. Conhecido 
pelos amigos e admiradores 
como Bertinho, ele deixa um 
legado de trabalho e desen-
volvimento alcançado duran-
te suas gestões à frente do 
Município.

Noberto estava internado 
desde o dia 25 de janeiro no 
Hospital Vera Cruz, em Cam-
pinas.  De acordo com paren-
tes, ele foi levado à unidade de 
saúde após sofrer uma panca-
da na cabeça em consequên-
cia do acidente de bicicleta 
ocorrido naquele dia, durante 
um dos passeios que costu-
mava fazer pelo município.   

Na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Holambra, 
na segunda-feira desta sema-
na, vereadores lamentaram a 
perda de Noberto. O vereador 
Wilson Barbosa (Bigode – 

PTB) fez uso da tribuna e co-
mentou sobre a morte do ex-
-prefeito, “Venho também com 
muita tristeza falar sobre uma 
grande perda que tivemos on-
tem, meu grande amigo Ber-
tinho. Norberto foi prefeito 
durante 3 mandatos (2005 a 
2008 / 2009 a 2012 e 2017 a 
2020), e teve seu nome asso-

ciado às principais conquistas 
da cidade possense”.

Bertinho nasceu em 1 de 
dezembro de 1951, era em-
presário, casado com Marta 
Angélica Piccolomini Olivé-
rio, pai dos filhos Aparecido 
Rodrigues de Olivério (“Dú” 
- já falecido), Daniel, Lívia e 
Guilherme e avô de Mateus, 

Manuela, Eduardo e Pedro. 
“Você meu amigo, cumpriu 
sua missão brilhantemente, 
sempre presente nos eventos 
da cidade e região, era uma 
figura muito conhecida e 
querida entre todos do setor 
público e também privado”, 
ressaltou Bigode.

“Sua forma de assim como 

eu, sempre falar o que pensa 
só aumentava meu respei-
to e admiração. Perdemos 
um grande homem, mas seu 
nome será lembrado por toda 
a história. Que Deus conforte 
o coração de todos os fami-
liares e amigos. Vá em paz e 
obrigado por tudo!”, finalizou 
o vereador.

Norberto de Olivério Júnior, Wilson Barbosa

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

vivem junto a nós.       Chico Xavier

Equipes da Prefeitura realizaram a instalação de iluminação no 
ponto de ônibus e a roçagem de área pública no Bairro Danúbio 
Azul. Fizeram ainda manutenção na estrada e o fechamento 
uma vala que estava erodindo a via. Essas melhorias foram 
solicitadas pelos moradores e pela Câmara Municipal.

Atualize seu cadastro!

Como fazer a solicitação
Vá até a nossa loja de atendimento com 
os seguintes documentos:

Alteração de proprietário
Matrícula do imóvel ou contrato de
compra e venda, CPF e RG.

Alteração de inquilino
Contrato de locação, CPF e RG.

Mantenha sua titularidade atualizada
e tenha acesso a nossos serviços

Ligação de água
Histórico de consumo
Endereço da fatura 
Serviços online

Comprou ou alugou imóvel?
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Atualização de dados da Covid em Holambra

Epidemiologia Quantidade

casos da doença 786

Considerados curados 743

pessoas aguardam o resultado de exames 87

pessoas morreram vítimas da doença 06

já foram imunizadas 334

Holambra dará início na 
próxima segunda-feira, dia 8 
de fevereiro, à vacinação de 
pessoas a partir dos 92 anos 
contra a COVID-19. A aplica-
ção irá ocorrer na Unidade 
Básica Santa Margarida, no 
Jardim das Tulipas, das 8h 
às 16h. É necessária a apre-
sentação de um documento 
de identificação com foto e o 
Cartão Cidadão. Idosos aca-
mados, que são acompanha-
dos por agentes de saúde em 
seus domicílios, receberão a 
dose em casa, sem a necessi-
dade de agendamento.

De acordo com o 
diretor munici-
pal de Saúde, 
Valmir Mar-
celo Igle-
cias, foram 
d i s p o n i -
bi l izadas 
ao muni-
cípio mais 
50 doses do 
antígeno. “Em 
função do núme-
ro restrito de vacinas 
pedimos que, neste momen-
to, idosos de outras faixas 
etárias não procurem a uni-

dade de saúde”, ex-
plicou o diretor. 

“Assim que 
recebermos 

um novo 
lote, am-
pliaremos 
o processo 
de imuni-

zação”.
H o l a m -

bra deu início 
à vacinação con-

tra a COVID-19 no 
dia 21 de janeiro ao receber 
134 doses da vacina produ-
zida pelo Instituto Butantan 

O Jornal da Cidade entre-
vistou  Dra. Karen Furlan, 
que foi  a primeira pessoa a 
tomar a vacina em Holambra.  
Nessa conversa  ela ressaltou 
alguns aspectos esclarecedo-
res e dados importantes so-
bre a doença, sobre a vacina 
e também falou do seu senti-
mento por ter sido a primeira 
a receber a Coronac.

JC- Como foi criada a va-
cina contra o Covid-19?

Karen- A pandemia Co-
vid-19 estimulou a comuni-
dade científica a buscar re-
cursos terapêuticos e vacinas 
para o controle dessa doença 
em uma escala e velocidade 
nunca antes vistas. Devido a 
cooperação mundial, a quan-
tidade de recursos emprega-
dos e ao conhecimento pré-
vio sobre outros coronavírus 
que compartilham seme-
lhanças entre si, os avanços 
foram rápidos para o desen-

Idosos a partir de 92 anos receberão vacina contra covid 19 a partir de segunda

JC entrevista a primeira pessoa que foi vacinada em Holambra
tros de efeitos adversos gra-
ves, a reação mais frequente 
foi dor no local da aplicação. 
Pode-se concluir que as vaci-
nas são seguras e eficazes

JC – Qual o seu senti-
mento por ter sido a pri-
meira a receber a vacina 
em Holambra?

Karen - O ano de 2020 
foi desafiador para todos, 
ainda mais para os profis-
sionais de saúde que lidam 

diariamente com essa do-
ença avassaladora, me sin-
to imensamente feliz por 
ter sido a primeira pessoa a 
ser vacinada em Holambra 
e essa alegria será completa 
quando as vacinas estive-
rem disponíveis para todos. 
  
Dra. Karen Furlan é medica 
generalista, atua há 7 anos  
na saúde pública de Holam-
bra e  atende cerca de 3300 
pessoas no PSF Imigrantes.

volvimento de vacinas contra 
o sars-cov2. Em circunstân-
cias normais o processo de 
produção de uma vacina,  in-
teiramente nova, pode durar 
de 10 a 15 anos.

JC – Por que é importan-
te que as pessoas tomem a 
vacina?

Karen - Ao longo da his-
tória as vacinas foram res-
ponsáveis pelo controle, 
eliminação e erradicação de 
diversas doenças infeccio-
sas tais como a varíola e a 
poliomielite.  Não há até o 
momento tratamento espe-
cífico eficaz para o Covid-19, 
assim, a melhor opção que 
temos para evitar a infecção 
grave, diminuir o número 
de internações e os óbitos 
é a imunização em massa.  

JC – As vacinas disponí-
veis são seguras?

Karen - As duas vacinas 
licenciadas no Brasil para 
uso emergencial, Coronavac 
e ChAdOx1nCoV-19 (Oxfor-
d-AstraZeneca) foram bem 
toleradas durante a fase de 
testes (fase III), produziram 
imunidade e não houve regis-

em parceria com a farmacêu-
tica chinesa Sinovac. Tam-
bém já receberam a dose tra-

balhadores de saúde e idosos 
que vivem em instituições de 
longa permanência.
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A Outra Holambra

Rodrigo van Kampen

“Quer ver um truque 
legal?” Disse o kabouter. 
De repente, Ana não es-
tava mais no estaciona-
mento do clube tomando 
sorvete. Ou estava? 

Pouco adiante havia 
um grande moinho. Al-
guns segundos de perple-
xidade depois, ela perce-
beu que continuava no 
mesmo lugar, mas enco-
lhera para o tamanho de 
Roel.  “Ali mora Eigen, o 
estranho”, disse o kabou-
ter apontando para o ou-
tro moinho adiante. “Eu 
até gosto do cara, apesar 
da colônia... enfim. Esse 
aqui está vazio, vem ver!” 

O que havia ali dentro 
era poeira, muita poeira. 
E aranhas assustadora-
mente grandes quando se 
tem quinze centímetros 
de altura. “Eu juro que se 
eu for mordida por uma 
dessas aranhas minha 
mãe acaba com sua colô-
nia de kabouters nem que 
seja no glifosato!” gritou 

Ana, mantendo-se bem 
próxima a Roel. 

Ele riu, com os olhos 
brilhando para aquele es-
paço. “Um dia talvez eu me 
mude para cá”, disse, com 
um suspiro que carregava 
mais do que esperança. 

Ana ergueu as sobran-
celhas, o kabouter conti-
nuou: “Vir para cá significa 
sair de lá, e sair da colônia 
às vezes é cortar alguns 
laços.  Eigen é o nome 
que usam para assustar 
kabouters mais novos. Di-
gamos que fazer as coisas 
de um jeito diferente não é 
muito bem visto.”

“Como, por exemplo, 
ter uma amiga humana”, 
completou Ana, ligando 
os pontos. 

“Como isso.” 
“Obrigada. E obrigada 

por me mostrar isso aqui. 
É um truque legal”, dis-
se Ana, apertando forte a 
mão de Roel quando uma 
das aranhas se mexeu um 
pouquinho. 

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

Um lar no moinho

A Prefeitura de Holambra 
distribui no dia 18 de feverei-
ro cerca de 2.350 kits de ali-
mentação escolar para estu-
dantes matriculados na Rede 
Municipal de ensino. O objeti-
vo da medida, passado o mês 
de recesso, é recompor a me-
renda que seria servida nas 
unidades a partir desse mês. 

Os alunos seguem em regi-
me de estudo à distância por 
conta da pandemia, com pre-
visão de retomada presencial 
para 1º de março. A Prefeitura 
vem distribuindo os kits des-
de meados do ano passado e 
atende, em média, 2.630 alu-
nos por mês.

Os alimentos serão en-
tregues entre 7h30 e 18h na 
unidade em que a criança ou 
jovem está matriculado. Não 
será possível buscá-los em 
outras datas em função da 
presença de itens perecíveis 
na composição do kit. 

Os kits devem ser retirados 
pelo pai, mãe ou responsável 
legal do aluno, que precisará 
apresentar um documento de 
identificação, como RG ou CPF, e 
o Cartão Cidadão do estudante.

Os itens variam de acordo 
com a orientação nutricional 
para cada faixa de idade. To-
dos os kits, todavia, são com-
postos por frutas e legumes, 
peito de frango desossado e 
sem pele, itens básicos como 
arroz, feijão, macarrão, sal, 
óleo e leite em pó e, em alguns 
casos, itens complementares 
como ovos, biscoitos e outros 
artigos.

O prefeito Fernando Capa-
to comentou que a alimenta-
ção oferecida pelas escolas é 
fundamental para o desen-
volvimento dos alunos e para 
que eles tenham melhor apro-
veitamento do ponto de vista 

de ensino. “Por essa razão va-
mos oferecer os kits durante o 
período em que durar o estu-
do à distância”.

O diretor municipal de 
Educação, Alexandre Moreira, 
ressaltou que a distribuição é 
feita para todos os estudantes 
da rede municipal de ensino, 
do berçário ao 9º ano do en-
sino fundamental e também 
aos alunos da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). “O mês 
de fevereiro marca, ainda que 
no formato não presencial, o 
retorno às atividades escola-
res. E com elas, retomaremos 
também a entrega dos kits de 
alimentação”, disse.

Prefeitura distribuirá cerca de  
2.350 kits de alimentação no dia 18

Prefeito protesta contra aumento da água 
apresentado pela agência reguladora

O prefeito Fernan-
do Capato se mani-
festou na última 
semana à agên-
cia reguladora 
ARES-PCJ, res-
ponsável pela 
definição de va-
lores tarifários 
para fornecimen-
to de água, contra 
o reajuste proposto 
para esse ano, de 8,24%.

Através de documento ofi-
cial, Capato ressaltou o forte 
impacto gerado pela pande-
mia nas áreas comercial e eco-
nômica, que resultou em perda 
de empregos, redução de ne-
gócios e, em última instância, 
no bolso do morador, que viu 
reduzida sua disponibilidade 

financeira para paga-
mento das contas.

H o l a m b r a , 
desde 2015, é 
conveniada à 
agência. E por 
força de con-
trato não pode 
promover alte-

rações nos va-
lores tarifários. 

“Desde o início da 
pandemia, adotou-se 

nas diferentes esferas de go-
verno uma política de restri-
ção à concessão de reajustes 
para que o Poder Público pos-
sa cumprir seu papel social de 
colaboração com a sociedade 
no enfrentamento à doença e à 
crise que ela gerou”, destacou 
na carta.

O ofício sugeria ainda o re-
passe de apenas 50% do valor 
do reajuste ao contribuinte, 
congelando o restante até 31 
de dezembro deste ano ou en-
quanto durar o Estado de Ca-
lamidade.

“Sabemos que a reposição 
inflacionária é necessária e 
contratual, mas entendemos 
que não é momento de aumen-
to de custos. Estamos vivendo 
tempos de grande dificuldade, 
de desemprego, de falta de di-
nheiro. Isso precisa ser consi-
derado”, ponderou o prefeito.

O aumento foi ainda maior 
em outras cidades paulistas. 
Em Atibaia, de 17,22%, ante 
19,17% em Jundiaí. A data de 
reajustes difere de município 
para município.
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Dálete Minichiello 

Na noite do último dia 28, 
foi firmada uma parceria en-
tre a Cooperativa Agropecuá-
ria de Insumos Holambra e a 
fábrica de tratores LS Tractor, 
por intermédio da concessio-
nária J.A. Máquinas Agrícolas, 
na sede da Cooperativa. “Ofe-
recer aos nossos associados 
as melhores opções de pro-
dutos e serviços do mercado, 
não só na linha de insumos 
agropecuários, mas em toda a 
necessidade que eles tiverem 
para contribuir com o que 
eles fazem de melhor, que é 
produzir!”, destaca o gerente 
da Cooperativa Geraldo Doni-
zetti Masselani sobre o objeti-
vo da parceria.  

Segundo o gerente, os asso-
ciados terão outros benefícios. 
“A parceria oferece mais uma 
opção de compras aos nossos 
associados, ratificando que a 
marca possui uma unidade 
técnica muito próximo à Ho-
lambra, com a J.A. Tratores, 
em Mogi Mirim, onde o grande 
diferencial estará no pós-ven-
da. Também iremos oferecer a 
opção da compra de tratores 
através de troca de crédito de 
ICMS”, salienta. 

Além disso, a J.A. será res-
ponsável pela manutenção 
das máquinas. “Por estarem 
muito próximos de Holambra 
e por possuírem uma equipe 
técnica muito qualificada, te-
remos um atendimento muito 
rápido”, garante. 

Para o gerente comer-
cial da LS Tractor, Ademir 
J. Chiquetti Jr., que já teve 
experiências com outras co-
operativas, a nova parceria 
facilitará a aquisição de má-
quinas agrícolas com novas 
tecnologias disponíveis aos 

cooperados, gerando assim, 
maior rendimento com bai-
xo consumo de combustível. 
“Nossos tratores nessas ca-
tegorias utilizadas na região 
são os mais completos, com 
itens de série, como: motor 
4 cilindros turbo, super re-
dutor, GPS, três velocidades 
na tomada de força ,12 a 32 
marchas, 4 opções de pneus, 
largura otimizada a cada 
trabalho, cabine original de 
fábrica com filtro de carvão 
ativado para pulverização, 
com 2 anos ou 2000 horas de 
garantia. Tudo isso oferecido 
ao cooperado de forma mais 
facilitada, com pós venda efi-
ciente e atendimento priori-
tário da Concessionária J.A 
Máquinas”, explica. 

De acordo com Masselani, 
a ideia da parceria surgiu em 
2019. No mesmo ano, hou-
ve um evento para todos os 
associados da Cooperativa. 
“Foram apresentadas as má-
quinas e implementos que 
compunham a linha da LS. Na 
ocasião, tivemos a presença de 
mais de 100 associados, e ali, 
iniciou-se uma conversa para 
que a Cooperativa fosse o dis-
tribuidor dos Tratores em Ho-
lambra”, relembra o gerente. 

Já no evento do dia 28, além 
do gerente da Cooperativa, 
estiveram presentes: Marcos 
Eltink - presidente da Coopera-
tiva, Richard Wimeersch - vice 
presidente, Marcos Camargo 
- Diretor Comercial do Grupo 
J.A, Ademir Chiquetti – Gerente 
Comercial, Rodrigo Silva – Co-
ordenador Regional de vendas 
do grupo LS Tractor. “Além de 
toda a equipe comercial da Co-
operativa: Marcelo, Fernando, 
Éder, Giovanni, Eric e também 
a equipe técnica e comercial da 
J.A Máquinas”, finaliza.  

Parceria da Cooperativa de Holambra 
e LS Tractor beneficiará produtores 

Os associados terão mais opções de produtos e serviços do setor rural
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Localizada no Imigrantes. Possui 2 quartos,
banheiro social, cozinha, sala de estar/jantar
Quintal com churrasqueira e garagem para
2 carros.
140 m2 total / 70 m2 constr.  

 

Casa - Holambra
Localizada no Residencial Moinho. 
Casa nova, possui 2 dormitórios, sala,
cozinha, garagem e 2 banheiros.
 
200 m2 total / 100 m2 construídos  

  

 

���������������

Sua oportunidade de adquirir
a casa dos sonhos CHEGOU!

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

Localizado em Holambra. Possui 363,07 m2.
Residencial com portaria 24 hr, piscina,
churrasqueira, quiosque completo, campo
de futebol, quadra e basquete e playground,
academia e ciclovia.

Terreno - Flor D’Aldeia

Localizado no Centro. Apartamento
mobiliado, possui 1 quarto, sala, cozinha,
banheiro social e estacionamento coberto.
Apto. com 32,7 m2.

Localizada no Pinhalzinho. Possui 2 quartos
c/ armários, sala, coz; banheiro, piscina, canil
churrasq; lavanderia coberta, banheiro ext;
barracão 105m2 ao fundo e vaga p/ 3 carros.  
1.790,45 m2 total / 214,97 m2 constr.  

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

R$ 235.000,00  -

R$ 1.750,00 / Mês - Venda Venda

VendaVenda

R$ 257.976,00 -

Excelente sala comercial, recém construída. 
Localizada no Centro, possuí 15 m2 de
contêiner. Incluso energia, água, IPTU e
muntenção do jardim.

������������������������

Locação

LocaçãoR$ 1.350,00 / Mês -

R$ 650.000,00 -

R$ 450.000,00 -

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha 
encravada com correção “clip system”.  Dorien Podóloga. 
Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 

 Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica 
profissional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula 
experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

● DIVERSOS ●

Alugo 
casa 2 dormitórios,  

1 vaga garagem. 
Direto proprietário  
Bairro imigrantes 
Fone: 983946990



9

www.jcholambra.com

99

www.jcholambra.com

Classificados Holambra, 5 de fevereiro de 2021 9

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 

O governo estadual 
autorizou para este fim 
de semana o funciona-
mento das atividades 
comerciais e serviços do 
setor não essencial, in-
cluindo de restaurantes 
e similares. O anúncio foi 
feito hoje na coletiva so-
bre o Plano SP.

Holambra continua 
na FASE LARANJA*, o que 
permite aos estabeleci-
mentos comerciais e de 
serviços:

- atendimento pre-
sencial por até 08 horas 
diárias (exceto bares, 
que continuam sem aten-
dimento presencial)

- funcionamento com 

até 40% da capacidade 
de público do local

*A classificação por 
fases será detalhada nes-
ta sexta-feira, dia 05.

Crédito
Foi anunciado também 

aporte de R$ 125 milhões 
para crédito às micro e pe-
quenas empresas. Os em-
préstimos serão feitos por 
meio da agência Desenvol-
ve SP e Banco do Povo, que 
terão mais informações 
em breve.

O governo ainda in-
formou que estão sus-
pensos por 90 dias os 
protestos referentes à 
dívida ativa estadual.

Holambra segue 
na fase laranja

Holambra receberá cursos gratui-
tos de qualificação profissional a 
partir do dia 1º de março. A inicia-
tiva é fruto da parceria entre Pre-
feitura e Governo do Estado
Em Holambra, o Via Rápida ofe-
recerá inicialmente curso de 
Ajudante de Cozinha. Serão três 
turmas com 14 vagas cada, com 
80 horas de aula presencial. As 
incrições permanecerão abertas 
até o preenchimento das vagas e 
devem ser feitas através do ende-
reço www.viarapida.sp.gov.br.
A primeira turma terá início no 
dia 1º de março, sendo que as de-
mais nos dias 15 e 29 do mesmo 
mês. Posteriormente serão ofere-
cidos cursos de Garçon em 26 de 
abril e Camareira em meados de 
maio.

Para o prefeito Fernando Capato, 
a iniciativa é uma grande oportu-
nidade para quem está em busca 
de capacitação. ”Tivemos sucesso 
em trazer o Via Rápida para cida-
de e acredito que muitos holam-
brenses poderão conseguir uma 
vaga no mercado de trabalho a 
partir da qualificação”.
A diretora municipal de Turismo 
e Cultura, Alessandra Caratti, co-

memorou os temas que serão 
abordados pelo Via Rápida em 
Holambra. “Os cursos estão liga-
dos à vocação da cidade, com 
certeza vão capacitar pessoas 
que poderão trabalhar na área do 
turismo, colaborando para nosso 
desenvolvimento econômico”.
Mais informações podem ser 
obtidas através do telefone (19) 
3902-4120.

Via Rápida chega em Holambra para 
qualificar jovens e adultos
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Nº 1220
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro:
CHARLES MICHEL REIS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão técnico em qualidade, nascido em Mogi Mirim-
SP, no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(02/10/1994), residente e domiciliado na Rua 09, 111, Residencial 
Vila das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825-000, filho de LUÍS 
CARLOS DOS REIS e de SONIA REGINA JORGE FRADE.
PAULA NAGILI LENEDER, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteira, profissão cirurgiã-dentista, nascida em Campinas-SP, 
(registrada em Santo  Antonio de Posse-SP), no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e noventa e dois (19/12/1992),resi-
dente e domiciliada na Rua Irineu Turola, 245, Vila Rica, Santo 
Antonio de Posse, SP, CEP: 13833002,filha de JAIR LENEDER e 
de CARMEN APARECIDA BAZZANI LENEDER.
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 1221
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os, documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil 
Brasileiro:
JONATHAN DE SOUZA LEITE, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profissão professor, nascido em Jaguariúna SP, no dia vinte 
e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (27/02/1986), resi-
dente e domiciliado na Rua Solidagos, 154, Morada das Flores, Holam-
bra, SP, CEP: 13825000,filho de RENATO DE SOUZA LEITE e de 
MARIA JOSÉ MARCELINO DE SOUZA LEITE.
SUELEN ZAFFANE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão secretária, nascida em Capivari-SP, 
(registrada em Monte Mor-SP), no dia vinte e um de janeiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (21/01/1994),residente e domicili-
ada na Rua Erich Schwarz, 65, Jardim Lolli, Artur Nogueira,  SP, 
CEP: 13160000,filha de ELIAS DA SILVA SANTOS e de APA-
RECIDA DE FÁTIMA ZAFFANE 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.

Holambra - SP, 04 de fevereiro 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 Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente convocamos os senhores associados e 
proprietários da Associação dos Proprietários do Re-
sidencial Villa de Holanda a comparecerem à Assem-
bleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 25 (vinte 
e cinco) de fevereiro de 2021, quinta-feira, no Salão 
do Parquinho do Clube Fazenda Ribeirão, à Alameda 
Maurício de Nassau, 894, na cidade de Holambra, SP, 
com início às 19h00 na primeira convocação com o 
quórum legal ou às 19h30, para tratar da seguinte or-
dem do dia:
• Eleição da nova Diretoria para o biênio vindouro.
• Prestação de contas para o exercício de 2020.
• Resumo das atividades realizadas em 2020.
• Planos de Ação para 2021.
• Ajuste anual da contribuição da associação.
• Assuntos Gerais.
Os Associados que não comparecerem, nem se fize-
rem representar por procuração estarão implicitamen-
te aprovando as resoluções tomadas pela Assembleia 
de acordo com o Estatuto da Associação.

Sr. Eric van Leeuwen- Presidente 
Síndico – 05/02/2021

Associação dos Proprietários 
do Residencial Villa de Holanda

Edital de Convocação para 
Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os associados da ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE HOLAMBRA, com CNPJ 71.753.255/0001-73 
à comparecem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
que se realizará  em 10 de março de 2021 (4ª. feira) 
em sua sede social à  Av. das Tulipas nº 103 – Centro 
– na cidade de Holambra – Estado de São Paulo, às 
8h em primeira convocação com a maioria absoluta de 
seus associados, às  8h15 em segunda convocação 
com o mínimo de 1/3 de seus associados e às 8h30 
em terceira e última convocação com qualquer núme-
ro de associados presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do exercício, compreendendo 
o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado 
do Exercício findo em 2.020.
2. Votação das contas do exercício de 2.020;
3. Apresentação das atividades da entidade e sua dire-
toria referente ao ano de 2.020;
4. Apresentação do planejamento da Diretoria e Orça-
mento para o exercício 2021;

Nos termos do Art. 7º. Do Estatuto Social vigente, 
somente poderão votar os associados que estiverem 
quites com suas obrigações sociais junto à Associa-
ção Comercial e Empresarial da Estância Turística de 
Holambra.
Em razão da Pandemia do COVID-19 e nos termos 
de ato legislativo vigente à  época da AGO, pode ser 
obrigatório o uso de máscaras e a manutenção de dis-
tância dos presentes de 1,5 metros entre um associa-
do e outro.

Holambra, 19 de fevereiro de 2021

Ronaldo E. M. Graat
Presidente

● EMPREGOS ●

Auxiliar Departamento Pessoal
Com conhecimento prático na área. 
Só serão analisados currículos com pretensão salarial: 
magalhaes@condorholambra.com.br

Contrata

Experiência na área de contabilidade.
Exigimos: Estar cursando ou já ter concluído ensino superior em ciências 
contábeis, econômica ou administração empresas.

Só serão analisados currículos com pretensão salarial: 
carlos@condorholambra.com.br

Auxiliar de 
Escritório

Contrata

Vendedor (a)                                     

Empresa Multinacional Holandesa, situada na cooperativa Veiling Holambra contrata 
vendedor. 

 
 Com experiência em Vendas. 
 Preferência acima de 25 anos. 
 Realizar atividades diversas do setor comercial, atendimento ao cliente presencial, 

telefone e e-mails. 
 Ter bom relacionamento interpessoal, boa comunicação verbal e escrita. 
 Conhecimento em pacote Office. Desejável superior completo ou cursando. 
 Preferência para quem já tenha atuado em empresa do ramo de flores, plantas, 

decoração e acessórios.  
 Com CNH. 
 Disponibilidade para início imediato. 

 
Salário e benefícios serão divulgados na entrevista.  
 
Interessados deverão enviar currículo para o e-mail andreia@ts-brasil.com 
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por Izildinha PilliFique
Ligado Um nome para Altas Horas

Despedida com chave de ouroRomance e traições envolvem 
personagens

Sonho realizado

Parece que o apresentador Serginho Groismam terá que alterar o nome do seu programa Altas Horas, já que a cada 
semana ele entra ao ar, aos sábados, cada vez mais cedo. Eu sugiro “Qualquer Hora”, rsrsrs já que sábado a progra-
mação é bem complicada. Provavelmente, ele deverá entrar após a novela das 9. 

Estreia no SBT, dia 8, às 18h15, mais um dra-
malhão mexicano. “Amores Verdadeiros”, 

novela inédita com histórias cheias de 
tramas envolventes, segredos, ação e 
principalmente muito amor. Estrela-
da por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, 
Eiza González e Sebastián Rulli, a 
nova novela retrata a história de Vitó-
ria Balvanera, diretora de criação da 

“Meta Imagem Internacional”, a agên-
cia de publicidade mais importante do 

país. Uma mulher muito bem sucedida e 
aparentemente muito feliz em seu casamen-

to. E aí começam as traições, a falsidade, novas amizades, vio-
lência. Aquelas coisas que todos os personagens envolvidos 
na trama sabem, menos a estrela principal da novela rsrs. Para 
quem gosta é uma outra opção novelística. 

O ‘Fábrica de Casamentos’ realiza 
sonhos extravagantes dos ca-
sais. Os dois escolhem como 
quer seu casamento e o so-
nho é realizado. O programa 
do sábado (6), irá agitar uma 
celebração com elementos 
de um parque de diversões. 
O programa traz a história 
curiosa de amor de Igor e Bru-
na, que tinham o sonho de se-
guirem a vida religiosa e abriram 
mão disso quando se conheceram para 
ficarem juntos. Chris Flores e Carlos Bertolazzi irão abordar o ca-
sal na Catedral da Sé, durante uma missa do Padre Reginaldo 
Manzotti, para comunicar a participação deles no programa. Os 
noivos pedem a Mari Dedivitis uma festa toda inspirada em um 
parque de diversões, cabendo ao chef Bertolazzi bolar um menu 
que siga essa temática. Os dois também querem uma parede 
de escalada no local, além de pedirem que Beca Milano faça um 
bolo que transmita o mesmo frio na barriga que eles sentem ao 
andar em uma montanha-russa. Para o vestido, Lucas Anderi terá 
a missão de elaborar um modelo que tenha uma abertura frontal 
para que Bruna possa usar tênis e subir na parede de escalada. 
Na parte da beleza e maquiagem ficaram com  Robson Jassa  e 
Junior Mendes. 

Gente, parece que até o final de ano o programa “Domingão do Faustão”  promoverá 
superproduções para que Fausto Silva se despeça da Globo, com chave de ouro. A com-
petição ”Dança dos Famosos”, internamente vem sendo chamado de “Superdança dos 
Famosos”, deve trazer de volta nomes como Paolla Oliveira, Vivianne Araújo e Leo Jaime, 
que foram campeões. Há, no entanto, a possibilidade de contar com celebridades que 
não foram até a final, mas ganharam destaque, caso de Anitta, Oscar Schmidt e Tiago 
Abravanel. Até maio, a produção fechará os nomes dos participantes. E vale lembrar que 
Leo Jaime continua fazendo aulas de ballet. Já na intenção de enfrentar também as ou-
tras feras campeãs.  Vamos aguardar.

As emoções nas gravações de Genesis
Gente, para construir a 
arca de Noé, parte da his-
tória da novela Genesis 
(Record TV), foi um tra-
balhão.  Repleto de efei-
tos especiais, na trama, 
Noé, interpretado pelo 
ator Oscar Magrini, pre-
cisou enfrentar muitos 
obstáculos para fazer a 
vontade de Deus, salvar 
a humanidade e todos 
os animais do planeta. 
As gravações das cenas 
foram divididas entre a 
cidade cenográfica e o 
estúdio. Após a captação 
das imagens, o trabalho 
de pós-produção durou 
em torno de seis meses. 
De acordo com o supervi-
sor de efeitos especiais da 
trama, Anderson Paraná, 
as cenas reuniram apro-
ximadamente 730 takes 
de efeitos especiais, com até 1970 animais inseridos na pós-produção, desde o estouro da 
manada em direção à arca até o fim do Dilúvio: “A gente precisou mostrar muitas espécies. 
Tivemos algumas multiplicações, entre elas o momento em que as pessoas estão na porta 
da arca batendo. As cenas usam chroma key, água para retratar a tempestade e animais em 
3D para realizar a sequência.”, contou Paraná. O ator Oscar Magrini destacou o momento mais 
emocionante durante as gravações do Dilúvio: “Foi quando Deus fecha a porta da arca e ela 
começa a movimentar. As pessoas gritando e morrendo, pedindo para entrar na arca e a gen-
te começa a cantar. Foi um momento muito emocionante e triste. Repetimos de três a quatro 
vezes a sequência e todo mundo estava chorando muito”, comentou Oscar. 
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Esdras Domingues 

Em 2020, Holambra per-
deu 276 empregos formais, 
registrando um saldo de 
9.340, conforme dados do CA-
GED (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
do Ministério da Economia. 
A comparação é com 2019, 
quando a cidade possuía um 
saldo de 9.616 de empregos 
com carteira assinada.

Devido à baixa de empre-
gos formais, de 2,87%, Ho-
lambra ficou com o segundo 
pior resultado da RMC (Re-
gião Metropolitana da Cam-
pinas).  A primeira posição é 
de Valinhos, de 6,80%.

Vale salientar que Ho-
lambra terminou o ano bem 
abaixo da média geral da 
RMC, que perdeu 0,45% de 
empregos no ano passado, 
em comparação a 2019. A 
análise dos números foi feita 
pelo economista e colabora-

Holambra tem o segundo pior resultado 
de geração de empregos na RMC

dor do JC Holambra, Ricardo 
Buso, que salientou que em-
prego formal não representa 
a totalidade das formas de 

renda de uma região. “Mas é 
um indicador muito interes-
sante de tendência e, diferen-
te dos demais, é divulgado 

com muita proximidade ao 
ocorrido”.

O setor que mais sentiu a 
queda na geração de empre-

gos foi de serviços, de 3.108 
(2019) para 2.219 (2020) –  
diferença de 28,60%. O eco-
nomista detalha que neste 
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O Brasil fechou o ano de 2020 com a geração de 142.690 
postos de trabalho, conforme divulgou a Agência Brasil. “A 
grande notícia para nós é que, em um ano terrível em que 
o PIB [Produto Interno Bruto - soma de todos os bens e ser-
viços] caiu 4,5%, nós criamos 142 mil novos empregos”, dis-
se o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante coletiva 
virtual de divulgação do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED).  

Em reportagem da agência, o ministro afirmou que o 
Benefício Emergencial para Preservação do Emprego e da 
Renda (BEm), criado pelo governo federal durante a pande-
mia de covid-19, é um dos responsáveis pelo resultado, já 
que evitou a demissão de cerca de 10 milhões de pessoas 
durante o ano passado.

Por meio do programa,  empregadores e funcionários 
fizeram acordos de redução de jornada e salário ou de 
suspensão de contratos. Como contrapartida, o governo 
pagou, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), uma porcentagem do seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito se fosse demitido.

No acumulado do ano de 2020, apenas o setor de servi-
ços teve saldo negativo nos empregos, com o fechamento 
de 132.584 postos de trabalho. A construção e a indústria li-
deram o ranking de contratações, com a criação de 112.174 
e 95.588 empregos, respectivamente. Já no mês de dezem-
bro, o comércio foi a única atividade com saldo positivo, 
com mais 62.599 empregos.

setor, o problema ocorreu em 
“Alojamento e Alimentação”, 
que pode ser resumido por 
conta do “Turismo”, respon-
sável por drástica perda de 
59,47%, ou seja, mais da me-
tade dos postos de trabalho.

Mas, Ricardo vê com oti-
mismo a recuperação da 
economia da cidade. “Acre-
dito que Holambra tem uma 
dinâmica econômica muito 
privilegiada e deve superar a 
perda de 2020”.

Os números do CAGED fo-
ram divulgados na sexta-feira 
da semana passada. O cadas-
tro reúne informações sobre 
todas as admissões e demis-
sões feitas pelas empresas, 
que atuam de acordo com o 
regime da Consolidações das 
Leis do Trabalho (CLT).

A boa notícia do campo
A geração de empregos 

formais em Holambra só não 
foi pior graças à agropecuária, 
que continuou como principal 

motor da economia holam-
brense.  Apesar de toda difi-
culdade atravessada, o setor 
pôde criar 554 postos. Mas 
não foi suficiente para com-
pensar a grande perda no se-
tor de serviços, com encerra-
mento de 889 vagas.

O economista disse que, 
traduzindo os números ab-
solutos em dados propor-
cionais, mais adequados, no 
geral, a cidade perdeu 2,87% 
dos postos, com destaque 
para a elevação de 14,54% 

na agropecuária.
Acompanhando uma ten-

dência nacional, o setor de 
construção civil mostrou à 
sua força, aumentando em 
10,4% o número de carteiras 
assinadas, passando de 210 
(2019) para 232 (2020).

Apesar do solavanco, a 
matriz de empregos formais 
de Holambra se manteve em 
2020 com predominância da 
Agropecuária, que oferece 
47% das vagas, seguida por 
Serviços, com 24%.

Conselhos Municipais 
possibilitarão a participação 

da comunidade no Legislativo
Durante a 1ª ses-

são Ordinária do 
ano, no dia 1 de 
fevereiro, o vere-
ador e 1º secre-
tário da Casa de 
Leis, Fabiano Soares 
divulgou, que vai lançar 
3 Conselhos Municipais com o 
objetivo de aproximar a socie-
dade do Legislativo, são eles – 
Conselho da Mulher, Conselho 
de Inclusão Escolar e Conse-
lho da Juventude.

A iniciativa será aberta ao 
público, pais, alunos, profes-
sores, especialistas e entida-
des que defendam a causa. 
Ou seja, qualquer munícipe 
que se interesse por determi-
nado tema vai poder dar sua 
contribuição para melhorar 
a qualidade de vida das mu-
lheres, jovens e a educação de 
Holambra.

Segundo Fabiano, 
serão discutidos em 

encontros mensais 
assuntos de políti-
cas públicas a fim 
de juntos, esses con-

selhos construtivos 
criem pautas, indicações 

e projetos relacionados a as-
suntos de extrema relevância. 
“Esse tipo de iniciativa acon-
tece muito na Europa e em 
grandes cidades do país, fazer 
um mandato participativo foi 
uma das minhas promessas 
de campanha e acredito que 
seja essencial para o desen-
volvimento ordenado de um 
município,” disse.

Munícipes que desejarem  
participar, esclarecer dúvidas 
ou dar sugestões, poderão 
entrar em contato através do 
e-mail oficial: fabiano@fabia-
nosoares.org


