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Editorial

O país discute a questão 
do retorno presencial às au-
las e pouco se tem avançado 
nesta questão.

Aliás, existe uma dico-
tomia neste atual governo, 
marcado pela incompetên-
cia instalada pelos gestores 
de ambos os ministérios.

Há, neste dilema, várias 
questões em discussão, mas 
duas delas são as mais im-
portantes. A primeira é a ne-
cessidade de se reestabelecer 
convivência presencial dos 
alunos, dos professores e fami-
liares neste momento de alta 
circulação do Coronavírus.

Há evidências de que as 
crianças e adolescentes são 
mais resistentes ao vírus. 
Muitas vezes, quando in-
fectados, não apresentam 
sintomas, embora sejam 
transmissores levando o 
vírus para dentro de sua 
casa, onde na maioria das 
vezes convivem com adul-
tos e idosos.

A outra questão é a da 
necessidade  de se voltar 
ao processo educacional 
presencial, pois a educa-
ção formal é de suma im-
portância para o desen-
volvimento do país. Cada 

ano perdido representa 
um retrocesso, especial-
mente para as camadas 
mais pobres da popula-
ção.

É urgente que as ins-
tâncias federais, estadu-
ais e municipais da Saúde 
e da Educação discutam 
e tracem uma linha úni-
ca de ação, apoiada em 
evidências, no sentido de 
decisões sábias, conjuntas 
e responsáveis para que 
não sobre aos pais a deci-
são de mandar ou não os 
filhos para a escola, quan-
do e se elas abrirem.

Retornar ou não às aulas? Histórias de Dona Ilda

Foi no dia seguinte ao da re-
portagem de um canal de televi-
são, que anunciava sérias medi-
das de segurança a respeito do 
transporte de crianças no banco 
dianteiro dos carros.

Íamos saindo, logo cedo, eu 
e meu delicioso companheiro 
de 3 anos, com sacos, sacolas, 
marmitas, brinquedos e outros 
“bichos” mais, indispensáveis 
quando se resolve sair com 
criança rumo aos ares rurais e 
despoluídos.

Ao entrarmos no carro, a ad-
vertência:

- André, a televisão está avi-
sando que criança deve ir no 
banco de trás!

- Obediente (o que não é mui-
to comum...) o menino sentou-
-se e nós “arrancamos”. Alguns 
quarteirões, avenida Brasil abai-
xo, eu, parada num sinaleiro, e 
lá vem o estrondo!!! Tive a im-
pressão de que algum “Fittipal-
di” tentou estacionar seu carro 
dentro da traseira do meu!!!

Primeira preocupação: O me-
nino!

Nenhum arranhão! Nada! 
Apenas o susto com o barulho 
do impacto!

Para se avaliar a intensidade 
da batida do meu carro lá se fo-
ram: para-choques e lanternas 
traseira e perda total da tampa 
do porta-malas.

Bem, e dai?
Daí que, se na véspera eu não 

tivesse ouvido o lembrete pela 
TV, certamente o moleque es-
taria no banco da frente, como 
sempre o fazia, apesar de saber-
mos de todos os perigos a que 
uma criança se sujeita nesse lu-
gar!

E a moral da história?
Clara como um cristal: se 

através da TV víssemos e ouvís-
semos, principalmente, suges-
tões valiosas como essa, quanta 
coisa boa acrescentaríamos ao 
nosso dia a dia! Quanto proveito 
tiraríamos desse retângulo, que 
adentrou nossas casas e implan-
tou dentro delas um domínio 
quase que total.

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Porque, do mesmo modo 
que captamos rapidamente 
uma boa orientação, como no 
caso em pauta, gravamos tam-
bém os anúncios dos carrões e 
aviões, das paisagens coloridas 
que nos deslumbram e exta-
siam, para acabarem num roli-
nho de papel branco, soltando 
fumaça....

Ou o gesto inevitável dos 
personagens de cenas de dis-
cussões ou problemas maio-
res, que vão direto ao copo de 
whisky, que ali já os espera, 
como que o remédio salvador 
e urgente para o relax: tranquili-
zante espetacular que os ajuda 
a resolver qualquer situação di-
fícil!

- Que pena!
E agora, André, nosso passeio 

“gorou”! Que nada!
Resolvido o impasse, conser-

to assumido pelo responsável, 
vamos embora!

O motor está ótimo! O azul do 
céu nos convida! O sol ilumina 
nosso caminho! O verde chei-
roso dos capinzais nos espera e 
as rolinhas esvoaçando vão ale-
grá-lo no sombreado da Borda 
da Mata! Quer coisa melhor?

Mesmo com as bordoadas 
que levamos neste mundo, 
meus queridos, o importante 
é irmos seguindo para a fren-
te, com entusiasmo, procuran-
do ver, mesmo com pedaços 
machucados ou amassados, o 
quanto de bom ainda se pode 
desfrutar desta vida maravilho-
sa com que Deus Nosso Senhor 
nos premiou!

Mais uma história 
verídica

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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Uma das palavras mais ou-
vidas e escritas na vida políti-
ca de um país é democracia. 
Acredita-se que a maioria das 
pessoas letradas conheçam 
seu significado ainda que, 
por vezes, não saibam como 
expressá-la. 

Assim, atrevo-me a regis-
trar algumas sutilezas de nos-
sa história política, eis que, 
talvez, muitos desconheçam 
alguns meandros que nosso 
sistema democrático impõe 
aos seus cidadãos. Constitui-
ções sempre foram redigidas 
por políticos dentro dos pre-
ceitos legais vigentes à épo-
ca. Mas como o papel aceita 
tudo ou, se preferir a pena ou 
a máquina datilográfica acei-
tava tudo, existem atribuições 
introduzidas em nossa Carta 
Magna que não me parecem 
muito democráticas.   

Está escrito que é o presi-
dente da República quem no-
meia os comandantes da Ae-
ronáutica, Exército e Marinha; 
os ministros do Supremo Tri-
bunal Federal e dos tribunais 

Ave Césares!
superiores, o procurador-geral 
da República, o presidente e di-
retores do Banco Central, após 
aprovação pelo Senado Federal 
- não raro com cartas marcadas 
-; os ministros do Tribunal de 
Contas da União e o advogado-
-geral da União. Ou seja, mui-
to poder, excessivo poder, nas 
mãos de apenas um político – 
que fica no cargo por quatro ou 
oito anos, mas, mas seus nome-
ados, “ad perpetuam” em seus 
cargos. Quem se compromete 
com quem para pagar o tribu-
to? Ave Cesar!

Já do outro lado da rua, no 
Senado Federal, uma das casas 
do Poder Legislativo, seu presi-
dente tem em mãos o também 
imenso e nada democrático 
poder de definir quais propos-
tas como as de emenda consti-
tucional e medidas provisórias 
devem ser (ou não) votadas em 
plenário. É de sua caneta, tam-
bém, que sai a tinta para o ca-
minho que leva à aprovação ou 
rejeição de vetos presidenciais. 
Ave Cesar!    

Já o presidente da Câmara 

dos Deputados tem o magno 
poder de derrubar – sozinho 
- decretos, engavetar proje-
tos de lei, medidas provisórias 
(MPs) e propostas de emenda 
à Constituição (PEC’s) do Exe-
cutivo. Além disso, cabe exclu-
sivamente a ele abrir um pro-
cesso de impeachment contra 
um presidente da República. 
E pode mais: simplesmente 
inviabilizar uma proposta do 
governo ao não colocá-la em 
votação. Ave Cesar!

Poderes monárquicos ad-
quiridos apenas um dia de-
pois de empossados em suas 
cadeiras! 

No Congresso Federal, não 
por outra razão, estamos neste 
momento vivendo uma ver-
dadeira festa de toma lá-dá-cá 
para decidir – em eleição no 
próximo dia 2 de fevereiro - 
quais cabeças serão coroadas 
visando retribuir benesses pa-
gas pelos contribuintes.

Ave Césares! 
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Vereadores fazem a primeira sessão 

da nova legislatura na segunda

Esdras Domingues

Os vereadores, eleitos em 
novembro do ano passado, 
farão a primeira sessão or-
dinária da 8a Legislatura de 
Câmara Municipal de Holam-
bra. O encontro será na se-
gunda-feira, dia 1o fevereiro, 
a partir das 19 horas.

Devido à pandemia cau-
sada pelo Covid 19 (Corona-
vírus) e as normas impostas 
pelo Plano São Paulo, que co-
loca todas as cidades da RMC 
em fase vermelha após as 20 
horas, a sessão poderá ser 
acompanhada pela TV Câma-
ra, no tvcamaraaovivo.net/
cmholambra. 

A pauta dessa primeira 
sessão disponibilizada ontem 
pela Câmara conta com anali-
se de um projeto de Lei Com-
plementar (nº001/2021), 
dez indicações e um ofício 
dos Balancetes da Receita e 
Despesa desta Câmara, refe-
rente ao mês de dezembro de 
2020.

Apesar de a primeira ses-
são ser somente na semana, 
os vereadores vem traba-
lhando desde o início deste 
mês quando tomaram pos-
se. O presidente eleito para 
o Biênio 2021-2022, Mauro 
Sergio de Oliveira (Serjão – 
PTB), pontuou que o início do 

seu trabalho à frente da Casa 
de Leis vem sendo de novos 
aprendizados e projetos. 

Para ele, a maior expecta-
tiva é trabalhar em conjunto 
com a mesa diretora, demais 
vereadores e o Executivo Mu-
nicipal.  “A comunidade tem 
muito a ganhar se trabalhar-
mos todos juntos com um 
único objetivo, melhorar ain-
da mais a qualidade de vida 
da população,” disse. “Da 
nova Legislatura vocês po-
dem esperar muito empenho 
e dedicação na formalização 
de projetos e melhorias em 
todas as áreas e vamos ainda, 
estar cada vez mais próximos 
dos cidadãos de forma aces-
sível e com transparência”, 
completou Serjão.

O vice-presidente do 
Legislativo Holambrense, 
Janderson Adriano Ribei-
ro (Chiba - MDB), salientou 
que, sente preparado e tran-
quilo para início das sessões 
ordinárias. “Já conheço a 
dinâmica da Câmara, tenho 
um bom alinhamento com o 
Executivo, e como servidor 
da Prefeitura, possuo conhe-
cimento da máquina pública 
dos dois lados, e, por isso, 
pretendo usar essas informa-
ções para tornar o trabalho o 
mais produtivo possível”.

Assim como em todo iní-

cio de trabalho, Chiba salien-
tou que as expectativas são 
as melhores possíveis.  “Sei 
que o desafio é grande, mas, 
estou confiante. Temos uma 
mescla de novos vereado-
res, que têm pontos de vista 
diferentes, e vereadores ree-
leitos, com grande experiên-
cia no Legislativo. Acredito 
que essa união de forças será 
muito positiva para o muni-
cípio e também para popula-
ção”, analisou.

Sobre a nova legislatura 
que inicia, Chiba argumen-
tou que a população pode 
esperar aquilo com o qual 
os legisladores se compro-
meteram no período eleito-
ral. “Um trabalho sério, com 
muita responsabilidade, com 
o compromisso de construir 
a quatro mãos - Legislativo, 
Executivo, conselhos muni-
cipais e sociedade civil - uma 
cidade que continue se de-
senvolvendo de forma orga-
nizada, de maneira coesa e 
transparente”.

Novos e experientes
A mesa-diretora da Câma-

ra tem à frente o vereador 
Serjão, que cumpre seu ter-
ceiro mandato. Chiba chegou 
ocupar uma das cadeiras na 
legislatura passada como su-
plente. Já o primeiro e segun-

do secretários da Casa estão 
em seus primeiros mandatos. 

Para Fabiano Soares 
(PODE), primeiro secretário, 
o início dos trabalhos vem 
sendo muito satisfatório, de 
aprendizagem e preparação. 
“Aproveitei o recesso de ja-
neiro para estudar, conhecer 
melhor a Câmara e visitar os 
principais departamentos da 
Prefeitura, além de tomar ci-
ência dos diretores e entender 
a programação de cada pas-
ta (Executivo). Pretendo nos 
próximos dias conhecer toda 
a equipe para compreender 
a dinâmica no departamento 
que cada um foi designado”.

Segundo Fabiano, suas 
expectativas são “altas” e 
acredita que é possível fazer 
uma política mais próxima 
das pessoas e que realmen-
te entenda a necessidade e 
procure como um todo poder 
alcançar e ajudar as famílias 
a conquistarem seus objeti-
vos. “Acredito em uma políti-
ca transparente e que os ve-
readores possam trabalhar 
incansavelmente para trazer 
melhorias e qualidade de 
vida às pessoas. Holambra é 
uma cidade pequena e pode-
mos de forma objetiva alcan-
çar todos os bairros!”

O primeiro secretário ga-
rantiu que será um político 

acessível, principalmente 
pelas redes sociais. “Procu-
rar entender a necessidade 
das pessoas, independente 
de classe social ou do grupo 
que representam, e, na medi-
da do possível, vou procurar 
soluções para os problemas 
que me são apresentados. 
Vou sempre me posicionar 
e caminhar no caminho da 
prudência e honestidade”.

Na mesma linha, Hermindo 
Felix (PSDB), segundo secre-
tário, contou que o início do 
trabalho vem sendo “muito 
gratificante”. “Estamos tendo 
bastante diálogo com o Pre-
feito e diretores municipais 
de várias pastas, conseguimos 
ouvir um pouco as necessida-
des da população e aprender 
mais sobre o funcionamento 
do município e dos setores pú-
blicos. A expectativa é de que 
o grupo em conjunto consiga 
concluir projetos e pensamen-
tos para o futuro”. 

O segundo secretário 
acredita que, através do di-
álogo, a Casa vai conseguir 
alcançar os objetivos, tra-
balhando sempre de forma 
transparente, fiscalizando as 
ações do executivo e “estan-
do sempre próximos à comu-
nidade na busca incessante 
pelo bem estar dos cidadãos 
holambrenses”.

Encontro não será aberto ao público, devido ao Plano São Paulo. Porém, poderá ser acompanhado pelo internet
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Primeira sessão tem solicitações de limpeza e 

manutenção em aparelhos públicos

Holambrenses podem  auxiliar com informações para 
o projeto de restauração da Praça dos Pioneiros

Esdras Domingues

A pauta da primeira sessão or-
dinária da 8a Legislatura veio esva-
ziada, com apenas um projeto de lei 
complementar. No entanto, os verea-
dores fizeram dez solicitações e entre 
os temas mais pedidos estão limpeza 
e manutenção em aparelhos públicos 
(veja quadro). 

A primeira sessão acontece nessa se-
gunda-feira, dia 1o de fevereiro, a partir 
das 19 horas. O encontro não será aber-
to ao público, devido ao Plano São Paulo, 
desenvolvido pelo Governo do Estado, 

para diminuir a contaminação do Co-
ronavírus. Porém, a população poderá 
acompanhar através TV Câmara - tvca-
maraaovivo.net/cmholambra.

Na pauta os vereadores começarão 
a discutir o Projeto de Lei Complemen-
tar nº001/2021, que “Acrescenta dis-
positivos na Lei Complementar nº120 
de 26 de dezembro de 2001, que dis-
põe sobre a instituição do Código de 
Obras do Município de Holambra e dá 
outras providências”.

As indicações ainda tratam melho-
rias em trânsito e espaços públicos e 
parcerias. 

Veja as indicações dos vereadores
- Indicação nº. 001/2021, de iniciativa 

do Vereador Mario Luiz Sitta, que “Solicita 
ampliação da curva localizada no cruza-
mento da HBR – 167, com a Estrada Mu-
nicipal “Benedito Barbosa” – Fundão, nas 
proximidades da Igreja de Cristo Pente-
costal Internacional na conversão para o 
Bairro Fundão”.

- Indicação nº. 002/2021, de iniciativa 
do Vereador Mario Luiz Sitta, que “Solici-
ta que seja elevada a lombada existente 
na Estrada Municipal “Benedito Barbosa”, 
localizada após a curva que vira para o 
Rancho Raizes, sentido Fundão”.

- Indicação nº. 003/2021, de inicia-
tiva do Vereador Eduardo da Silva, que 
“Solicita a construção da sede da Polícia 
Municipal no Bairro Jardim Residencial 
Imigrantes”. 

- Indicação nº. 004/2021, de iniciativa 
do Vereador Eduardo da Silva, que “Soli-
cita ao Executivo Municipal a substitui-
ção da areia da quadra da caixa d’agua 
no bairro Residencial Imigrantes, por gra-
ma sintética”.

- Indicação nº. 005/2021, de iniciativa 
do Vereador Eduardo da Silva, que “Soli-

cita ao Executivo Municipal a instalação 
de iluminação pública no Bairro Danúbio 
Azul, no trecho do ponto de ônibus até a 
divisa com o Município de Cosmópolis”.

- Indicação nº. 006/2021, de iniciativa 
do Vereador Jesus Aparecido de Souza, 
que “Solicita limpeza das cacimbas, loca-
lizadas em toda área rural com objetivo 
de armazenar mais águas das chuvas”.

- Indicação nº. 007/2021, de iniciativa 
do Vereador Jesus Aparecido de Souza, 
que “Solicita a manutenção das lixeiras 
afixadas nas vias, avenidas, praças e jar-
dins do Município”.  

 - Indicação nº. 008/2021, de iniciativa 
do Vereador Eduardo da Silva, que “Soli-
cita parceria com o Governo do Estado, 
para a instalação de um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador em nosso Muni-
cípio”.  

- Indicação nº. 009/2021, de iniciativa 
do Vereador Janderson Adriano Ribeiro, 
“Solicita manutenção na Praça dos Cri-
sântemos.

- Indicação nº. 010/2021, de iniciativa 
Vereador Janderson Adriano Ribeiro, “So-
licita manutenção no Estádio Municipal.”

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

vivem junto a nós.       Chico Xavier

A Prefeitura de Holambra, 
em parceria com a Comissão 
em prol do restauro da Praça 
dos Pioneiros, elaborou um 
questionário para que os ho-
lambrenses possam auxiliar 

no projeto de restauração 
da casa situada na Praça dos 
Pioneiros. A ideia é que mora-
dores descrevam lembranças 
referentes ao imóvel e seu en-
torno, auxiliando na precisão 

da restauração.
A casa foi construída na 

década de 1950 e abrigou pre-
sidentes da Cooperativa Agro-
pecuária. Também recebeu o 
príncipe Bernardo, da Holan-
da, em 1961.

O prefeito Fernando Ca-
pato reforçou a necessidade 
em promover a preservação 
do patrimônio do município: 
”uma cidade só mantém sua 
identidade quando respeita e 
preserva sua história. Holam-
bra tem uma trajetória rica e 
temos que resguardá-la”.

A diretora de turismo e cul-
tura, Alessandra Caratti, convi-

dou os holambrenses a colabo-
rarem com o projeto: “peço a 
todos que tenham informações 
que contribuam. A restauração 
desse imóvel será um passo im-

portante para manter a história 
de Holambra viva”.

Para participar do questio-
nário basta acessar o link ht-
tps://bit.ly/3onvpLT.
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Linha de frente já vacinada agora é a vez dos 
demais profissionais da saúde

Holambra concluiu esta 
semana a imunização dos 
profissionais de saúde da li-
nha de frente e passou a va-
cinar ontem, os demais tra-
balhadores do setor contra 
a COVID-19. A ampliação na 
imunização será possível em 
função da chegada, esta se-
mana, de 110 doses do imu-
nizante desenvolvido pela 
Universidade de Oxford em 
parceria com a farmacêutica 
britânica AstraZeneca.

A aplicação do antígeno 

para este grupo irá ocor-
rer na Unidade Básica Santa 
Margarida das 8h às 16h. De 
acordo com o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias, é necessário apre-
sentar Carteira de Trabalho 
que comprove atuação na 
área da saúde, registro em 
conselho profissional ativo 
– CRM, CRF, CRO, CREF, CRE-
FITO, CRN, COREN e demais 
da área da saúde - além do 
Cartão Cidadão. “Temos 30 
doses disponíveis. Após a 

aplicação desta quantidade, 
iremos aguardar o recebi-
mento de um novo lote para 
a retomada do processo de 
imunização na cidade”, expli-
cou o diretor.

Durante esta quarta-feira 
a Prefeitura finalizou, além da 
linha de frente, a imunização 
de outro grupo prioritário da 
primeira fase da campanha: 
os idosos em instituições de 
longa permanência. Até ago-
ra, 204 pessoas receberam a 
dose no município.

Holambra imuniza 244 
pessoas em uma semana

Atualização de dados da Covid em Holambra

As últimas 30 doses de 
vacina contra a COVID-19 
disponíveis em Holambra 
foram aplicadas nesta quin-
ta-feira, dia 28 de janeiro, 
em trabalhadores da área da 
saúde e a Prefeitura aguar-
da agora o recebimento de 
um novo lote para a retoma-
da do processo na cidade. 
O município recebeu esta 
semana 110 doses do an-
tígeno desenvolvido pela 

Universidade de Oxford em 
parceria com a farmacêutica 
britânica AstraZeneca e pôde 
concluir, na quarta-feira 
(27), a imunização dos pro-
fissionais da linha de frente 
e realizar a vacinação de ou-
tro grupo prioritário desta 
primeira fase da campanha: 
o dos idosos em institui-
ções de longa permanência.  
Na quinta-feira passada, 
dia 21 de janeiro, Holambra 

deu início à vacinação con-
tra a doença ao receber 134 
doses do imunizante Coro-
navac, produzido pelo Insti-
tuto Butantan em parceria 
com a farmacêutica chinesa 
Sinovac. A clínica geral Ka-
ren Furlan, que atua no PSF 
Imigrantes, foi a primeira a 
ser imunizada no municí-
pio. Até agora, 244 pessoas 
receberam o antígeno na 
cidade.

Epidemiologia Quantidade
Confirmados (total) 748

Positivos em isolamento 32

Positivos em intervenção 2

Óbitos positivo 5

Curados 709

Suspeitos (total) 106

Suspeitos em domicílio 106

Suspeitos em internação 0

Descartados 2801

Total de atendimentos 3655

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 
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Primeira Campanha de Doação de Sangue de 

2021 acontecerá no próximo dia 05

A Prefeitura de Holambra 
e o Hemocentro de Campinas  
realizam na próxima semana, 
dia 5 de fevereiro, a primeira 
etapa do ano da Campanha 
de Doação de Sangue.

É importante a participa-
ção da sociedade nessa ação 

solidária . Para doar é preci-
so apresentar um documen-
to de identidade com foto, ter 
entre 18 e 69 anos de idade, 
pesar mais de 50 kg e estar 
em boas condições de saúde. 
Homens devem aguardar 60 
dias entre uma doação e ou-

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?AGRADECIMENTO 
Após um susto com a suspeita de COVID, informamos que to-

dos os moradores e funcionários da Casa Mãe passam bem e nos 
sentimos aliviados e agradecidos com a chegada da vacina, onde 
todos receberam a primeira dose da vacina desenvolvida pela  
parceria Oxford e AstraZeneca no dia 27/01/2021, ressaltamos 
que manteremos todos os protocolos adotados até o momento. 

Aproveitamos para agradecer ao Prefeito e também aos seto-
res da Vigilância Epidemiológica, Vacina e Guarda Municipal pela 
atenção, carinho e profissionalismo com nossos moradores.

Aguardamos ansiosamente pelas doses de vacina para toda a 
população.

Sra. Dorian 
Bakker 
recebendo a 
primeira dose 
da vacina

Ajude  salvar  vidas!
Dia: 5 de fevereiro
Horário:  das 8h ao meio-dia.
Local:  Salão da Terceira Idade, 
em Holambra

Requisitos básicos:
– Estar em boas condições de 
saúde
– Ter entre 18 e 69 anos de idade
– Pesar no mínimo 50kg
– Estar descansado
– Estar alimentado (evitar itens 
gordurosos)
- Não fumar até 2 horas antes

Impeditivos:
– Gravidez
– Amamentação
– Espera mínima de 90 dias 
após o parto
– Ingestão de bebida alcoólica 

nas 12 horas que antecedem a 
doação
– For portador de sífilis (cancro), 
malária (maleita) ou doença de 
chagas
– Ter realizado endoscopia há 
menos de 6 meses
– Uso de drogas ilícitas injetáveis

Observação: Os critérios de 
avaliação para a permitir a do-
ação de sangue são extensos e 
complexos. Dessa forma, para 
uma análise mais precisa de 
cada doador, é necessária a tria-
gem clínica – entrevista, feita 
antes da doação, onde todas 
as informações  serão avaliadas 
em conjunto.

Fonte: Hemocentro da Unicamp

tra. Já as mulheres, 90. Todo 
o sangue coletado será enca-
minhado gratuitamente para 
hospitais públicos e filantró-
picos da região. “Os protoco-
los de segurança, para evitar 
a contaminação pelo novo 
coronavírus, serão rigorosa-
mente seguidos: todos deve-
rão utilizar máscaras, álcool 
em gel para higienização das 
mãos estará disponível no 
local e haverá distanciamen-
to entre as pessoas durante 
a espera e a coleta”, explicou 
o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. “ 
Recomendamos que pessoas 
acima de 60 anos não façam 
a doação dessa vez, assim 
como pessoas que apresenta-
rem sintomas respiratórios.”



7

www.jcholambra.com

Variedades Holambra, 29 de janeiro de 2021 7

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.

Gastos do processo 
sucessório: saiba antes 

para planejar
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, se feito por 
via extrajudicial (cartó-
rio), poderá ficar entre 
4,2% e 4,7% sobre o valor 
dos bens. Já na via judi-
cial, pode sair por 5,27%. 
Porém, nem sempre é 
possível escolher a forma 
de realização, como acon-
tece quando um dos her-
deiros é menor de idade, 
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, como abor-
dado no artigo anterior.

A holding pode 
diminuir os gastos
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. 
Custos processórios (parte final)

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

1 lata de creme de leite
1 lata de milho verde
1 copo de requeijão cremoso
100 g de azeitona sem caroço
2 peitos de frango desfiados
200 g de mussarela fatiada
100 g de batata palha
1 xícara de água
1 pitada de sal
 

Modo de Preparo
1. Bata no liquidificador o milho, o requei-
jão, o creme de leite e a água.
2. Refogue o creme do liquidificador com 
o frango desfiado, as azeitonas e o sal até 
ficar com uma textura espessa.
3. Coloque o refogado numa assadeira, 
cubra com mussarela e espalhe a batata 
palha por cima.
4. Leve ao forno até borbulhar.

Sirva com arroz branco.

FRICASSÊ DE FRANGO

Quase todo  mundo 
tem um peito de fran-
go no congelador  
como  um “curinga” 
para aqueles dias que 
falta imaginação na co-
zinha. Para sair do lugar 
comum,  de um filezinho gre-
lhado, vamos valorizar a nossa “matéria prima” e 
fazer um prato mais elaborado. E, Já que estamos 
falando de “curinga”, aposto que você vai surpreen-
der a sua família com essa receita no final de sema-
na, vamos à ela:

Projeto Mãos Limpas para  Brincar e 
Aprender beneficia alunos da rede municipal

O Rotary Club de Holambra, realizou no último 
sábado,  dia 23/01, na escola  Parque dos Ipês,   a 
entrega oficial do Projeto de Subsídio Distrital In-
dividual de Clubes “Mãos Limpas para Brincar e 
Aprender”, junto ao Departamento de Educação do 
Município.

Os beneficiados serão os alunos das 13 (treze) 
unidades de ensino municipal, compostas por 07 
(sete) Creches, 10 (dez) EMEIs, 04 (quatro) Esco-
las de Ensino Fundamental I e 01 (uma) Escola de 
Ensino Fundamental II. Nas Creches e Ed. Infantil 
(EMEI), regularmente, são 820 (oitocentos e vinte) 
alunos. No Fund. I, regularmente, são 839 (oito-
centos e trinta e nove) alunos e no Fund. II são 681 
(seiscentos e oitenta e um) alunos. Totalizando, 
2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) alunos.

Esse equipamento específico foi pensado por-
que possui um sensor ultrassensível e regulador 
de dosagem com 05 níveis de aplicação, e o usuá-
rio não precisa tocar no equipamento para a higie-
nização das mãos. Com essa tecnologia é possível 
controlar o uso de insumos e evitar o desperdício.

Estiveram presentes, o S Prefeito Municipal, 
Fernando Capato e esposa, o Vice Prefeito, Miguel 

Esperança, os Companheiros do Rotary, os Verea-
dores Oriovaldo Venturini e Hermindo Felix, o Di-
retor de Educação Alexandre Moreira e a Coorde-
nadora de Projetos Tamires Ferreira.

Os recursos vieram da Fundação Rotária e da 
Ação Prato do dia solidário e foi realizado, no dia 
19 de julho de 2020, em parceria com o Restauran-
te Casa Bela, em Holambra.
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CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, 
calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com 
correção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-
1079 / 99291-8296. 
 Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para ini-
ciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura 
acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica profissional de 
ampliação. Ligue e venha fazer uma aula experimental. Terças e 
quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.
Alugo casa 2 dormitórios, sem garagem, casa de fundo. Direto 
proprietário. Bairro imigrantes. Fone: 983946990

● DIVERSOS ●

Localizada em Jaguariúna. Possui 3
dormit. (1 suíte c/ closet), 2 banheiros e 1 
lavabo, sala de estar e jantar, cozinh; lavand;
piscina, churrasqueira e 4 vagas.
330 m2 total / 182,84 m2 constr.  

 

Casa - Vila Guedes
Localizada no Imigrantes. Contém 3
quartos, 1 banheiro, sala, cozinha, área
de serviço e garagem coberta p/ 4
automóveis.
300 m2 total / 114 m2 construídos  

  

 

���������������

Venda e/ou locação de imóveis,
com total qualidade e confiança!

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

Localizada no Centro. Com 45m2 de
construção. P ossui 1 suíte, cozinha, 
lavanderia coberta, portão eletrônico,
amplo quintal.

Casa - Holambra

Localizada em Jaguariúna. Possui sala de
estar, 3 suítes, cozinha, copa, 2 banheiros,
2 vagas cobertas, churrasqueira e piscina.
500 m2 total / 212,8 m2 construídos.

Localizada na Vila Gastaldo. Possui 4 dorm;
(2 c/ planej. e 1 suíte), banheiro,lavabo, sala/
copa, coz. c/ planej; lavanderia, 1 quarto de
despejo, 4 vagas, cerca elétrica e alarme.  
352 m2 total / 181 m2 construídos.  

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

R$ 2.500,00 / Mês -

VendaR$ 750.000,00 - Venda

VendaVenda

R$ 1.100.000,00 -

Localizada no Jd. Novo Horizonte. Possui
3 dormit. (1 suíte), 2 banheiros, sala de estar/
jantar, coz. c/ armários, mezanino c/ sala
de tv/escritório, lavand; 2 vagas cobertas.
320 m2 total / 180 m2 construídos. 

������������
	��

Locação

Locação

R$ 775.000,00 -

R$ 2.900,00 -

R$ 370.000,00 -
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Nº 1215
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão trabalhador rural, nascido em São Miguel dos Campos-AL, (reg-
istrado em Junqueiro-AL) no dia primeiro de janeiro 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 CON-
CEIÇÃO.
ROSINEIDE RAIMUNDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em Lagoa da Canoa, AL, no dia 
sete de março de mil novecentos e setenta e cinco (07/03/1975),residente e 
domiciliada na Chácara Nossa Senhora Aparecida, s/n°, Palmeiras, Holam-
bra, 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 imprensa local.

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICO-
LA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, 
convoca os seus 56 (cinquenta e seis) coopera-
dos em condições de votar, para comparecerem 
à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, que será 
realizada na sede da Associação Comercial e 
Empresarial da Estancia Turística de Holambra, 
à Avenida das Tulipas, nº 103 Centro, na cida-
de de Holambra, Estado de São Paulo no dia 
26/02/2.021 (SEXTA-FEIRA) em primeira convo-
cação ás 17:00, com 2/3 (dois terços) dos coo-
perados presentes; em 2ª convocação às 18:00 
horas, com metade mais um dos cooperados 
presentes, ou em terceira e última convocação 
às 19:00 horas com o mínimo de 10 cooperados 
presentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Prestação de contas do Conselho de 
Administração, compreendendo Balanço Patri-
monial do exercício de 2020, a Demonstração de 
Resultado do Exercício, das Contas de Sobras 
e Perdas de 2020, Notas Explicativas e demais 
relatórios complementares, Parecer do Conselho 
Fiscal e do Relatório da Diretoria;
b) Destinação das sobras apuradas no 
exercício (ou rateio das perdas);
c) Apresentação das atividades desenvolvi-
das no exercício 2020;
d) Eleição dos Membros do Conselho Fis-
cal para o exercício 2021/2022;

Holambra, 25 de janeiro de 2.021.
 
 
        
       

  Osmar Candido Alves.
Presidente

Noemi Almeida

Neste sábado (30) é comemorado o Dia Na-
cional das Histórias em Quadrinhos. A maioria 
dos brasileiros em algum momento da vida já 
teve contato com gibis e personagens da Turma 
da Mônica, Tio Patinhas, entre tantos outros. Mas 
você sabe o que é preciso para tornar-se um 
quadrinista? A história de Felipe Carmo, 
morador da região de Holambra, ilus-
tra bem as qualidades necessárias 
para encantar os outros com a arte 
do desenho e da escrita.

Felipe Carmo nasceu em São Pau-
lo, capital. De família humilde, não era 
diferente das outras crianças: “Rabis-
cava nas paredes de casa, o que incomo-
dava um pouco meus pais”, conta. Em vez de 
reprimi-lo, eles permitiram que o pequeno artista 
se expressasse: “afastaram os móveis e separaram 
uma parede só pra mim”. Essa foi a centelha para o 
início da sua história na arte. 

  “Todas as crianças passam pela fase de dese-
nhar e pintar”, explica a psicóloga Débora Garcia. De 
acordo com a especialista em desenvolvimento na 
primeira infância, os desenhos auxiliam as sinapses 
cerebrais, fazendo com que os pequenos desenvol-
vam a inteligência e aprendam a reproduzir aquilo 
que veem. “É um calmante natural até para os adul-
tos”, atesta. Não é à toa que o pai de Felipe, vez ou 
outra, também separava um tempo e desenhava nas 
paredes junto com o filho. “Acho que puxei a vibe 
artística dele, que já trabalhou como marceneiro, 
pintor e outras coisas na área”, relembra Carmo. Até 
porque, os artistas não são só aqueles que vendem 
pinturas e esculturas na internet. Pedreiros, arte-
sãos, costureiras e manicures, por exemplo, desen-
volvem a sua arte carinhosamente todos os dias. 

 Estudante de escola pública, Felipe Carmo 
não foi privilegia-
do ou teve acesso à 
grandes obras da li-
teratura na infância 
e na adolescência. 
Foi no jornal impres-
so e na escola que 
manteve o contato 
com o desenho. “Aos 
14 anos conheci o 
gênero mangá (qua-
drinhos japoneses). 
Na minha mesa, co-

mecei a copiar alguns personagens em folhas de 
sulfite e cadernos. “Daí o processo é se aperfeiçoar, 
treinar tanto escrita quanto desenho e começar a 
publicar as obras autorais”, acrescenta. 

  Carmo se interessou pelas HQs americanas 
e usou sua formação para melhorar ainda mais no 
desenvolvimento de tirinhas. Jornalista e teólogo, 

ele teve a oportunidade de publicar alguns 
trabalhos depois que começou a postar os 

seus desenhos nas redes sociais. 
“Os quadrinhos são uma forma 

de narrativa que se utiliza de pelo 
menos dois elementos simples: o 
desenho e o texto. Não basta só sa-

ber desenhar para se fazer uma tiri-
nha: é uma arte narrativa que precisa 

de estudo, entender de roteiro, de tipos 
de escrita e de conhecimento daquilo que 

você decide abordar”, enfatiza. Ele por exemplo, 
trabalha principalmente com conteúdo crítico 
religioso que corresponde à formação e aos co-
nhecimentos de Carmo em teologia, filosofia e 
sociologia. 

“O processo de criação para cada um é diferen-
te, pode ser caótico ou organizado e pode ir mu-
dando ao longo da vida”, explica. “Por exemplo: 
inicialmente, minhas tirinhas eram mais irônicas. 
Nesse momento, estão menos ácidas e mais intros-
pectivas. É preciso respeitar o seu próprio espaço e 
contexto para ter conteúdo de qualidade”. Mas sa-
lienta: para conseguir escrever um bom quadrinho 
é preciso ter referências, ler bastante e desenhar 
sempre; podendo ser uma alternativa para esse 
momento de pandemia e isolamento. 

 Todos podem ler histórias em quadrinhos. 
Os moradores de Holambra, por exemplo, têm à dis-
posição um acervo com 560 livros desse gênero, com 
variadas histórias para todos os gostos e idades. Os 
holambrenses podem pegar emprestado um qua-

drinho de graça, por-
tando um RG; e até 
mesmo reservar pelo 
telefone (19) 3802-
4423, indo buscar o 
exemplar entre as 
8h e 12h da manhã 
e das 13h às 17h. A 
biblioteca Municipal 
de Holambra está 
localizada na Rua So-
lidagos, 42, em frete 
ao parque Van Gogh.  

Dia Nacional dos Quadrinhos: saiba 
o que é preciso para ser um artista

Biblioteca Municipal disponibiliza mais de 500 exemplares gratuitamente
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Nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro o Departamen-
to Municipal de Educação realizará reunião en-
tre pais, responsáveis e gestores das unidades 
escolares municipais para apresentar informa-
ções sobre o plano de retomada de aulas para o 
ano letivo de 2021.

Entre outros temas, serão abordados os pro-
tocolos de segurança sanitária adotados, ade-

quação do ambiente escolar às fases restritivas 
do Plano São Paulo e as modalidades de ensino 
à distância e presencial.

“Receberemos a todos nas unidades escola-
res com inteira segurança. Mais do que nunca, é 
importante o diálogo para que a retomada das 
aulas seja feita de forma organizada e onde to-
das as dúvidas sejam esclarecidas”, destacou o 

prefeito Fernando Capato.
O pai ou responsável deve se dirigir à uni-

dade escolar em que o aluno está matriculado 
respeitando datas e horários pré-determinados, 
de acordo com a inicial do nome do estudante. 
Mais informações podem ser obtidas na unida-
de escolar do aluno ou pelo telefone (19) 3802-
1469.

Reunião de pais vai discutir ano letivo na rede municipal

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 375, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a revisão e reajuste ordinários dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e reajuste dos valores dos 
Preços Públicos dos Demais Serviços a serem aplicados no Município de Holambra - SP, e dá outras providências.

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA 
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ), 
no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, 
do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ conver�do em Contrato de 
Consórcio Público e o art. 29, inciso IV, do Estatuto Social da 
ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 
05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e na Lei 
Municipal nº 857/2015, pela qual o Município de Holambra - SP 
ra�ficou o Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, conver�do em 
Contrato de Consórcio Público, delegou as competências 
municipais de regulação econômica e de fiscalização da qualidade 
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à 
Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);

Que o Município de Holambra, através da Concorrência Pública nº 
001/2015, firmou Contrato de Concessão com a Águas de 
Holambra Saneamento SPE Ltda., para a concessão dos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
Município de Holambra.

Que o art. 51, do Decreto Federal nº 7.217 de 21 de junho de 2010, 
que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes 
Nacionais para o Saneamento Básico), a Cláusula 19 do Contrato 
de Concessão e a Seção IV, da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019, 
preveem a revisão ordinária do contrato como condição básica 
para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Que a Prefeitura do Município de Holambra, através da SAEHOL, e 
a concessionária Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda. 
encaminharam à ARES-PCJ os pleitos de revisão ordinária do 
Contrato de Concessão;

Que através do Processo Administra�vo ARES-PCJ nº 175/2020, a 
Agência Reguladora PCJ, na qualidade de interveniente/anuente 
do contrato, avaliou o pleito de revisão ordinária e emi�u o Parecer 
Consolidado nº 25/2020-DM.

Que através do Edital nº 01/2021 foi realizada Consulta Pública 
sobre o Parecer Consolidado nº 25/2020-DM entre os dias 
06/01/2021 e 25/01/2021 e Audiência Pública em 26/01/2021, às 
10 horas, na Câmara de Vereadores de Holambra, localizada na 
Rua Dr. Jorge Latour, 152 – Centro – Holambra - SP, para 
apresentação e apreciação do pleito, metodologia e premissas 
adotadas para a revisão e a abertura de espaço para opiniões e 
par�cipação da sociedade, referente à revisão ordinária do 
Contrato de Concessão;

Que o CRCS - Conselho Municipal de Regulação e Controle Social 
do Município de Holambra, reunido em 26/01/2021, às 14 horas, 
na Câmara de Vereadores de Holambra, localizada na Rua Dr. Jorge 
Latour, 152 – Centro – Holambra - SP, tomou conhecimento do 
Parecer Consolidado nº 25/2020–DM rela�vo à revisão ordinária e 
do Parecer Consolidado nº 02/2021-DM rela�vo ao reajuste 
contratual ordinário aprovando, nos termos apresentados, a 
revisão ordinária do Contrato de Concessão;

Que em face do cumprimento de todas as etapas do processo de 
revisão ordinária do Contrato de Concessão dos Serviços de Água e 
Esgoto do Município de Holambra - SP, conforme rito definido pela 

Resolução ARES-PCJ nº 303, de 08/08/2019, a Diretoria Execu�va 
da ARES-PCJ, reunida em 27 de janeiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Revisar os atuais valores das Tarifas de Água e Esgoto 
pra�cados no Município de Holambra pela Águas de Holambra 
Saneamento SPE Ltda. em -1,63% (um inteiro e sessenta e três 
centésimos por cento nega�vo), com vistas à manutenção do 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

Art. 2º - Reajustar os valores, ora revisados, das Tarifas de Água e 
Esgoto pra�cados pela Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda. 
em 10,21% (dez inteiros e vinte e um centésimos por cento).

Parágrafo único. A aplicação da revisão e do reajuste ordinários 
serão aplicados em todas as categorias e faixas de consumo, a 
par�r de março de 2021, na razão de 8,41% (oito inteiros e 
quarenta e um centésimos por cento), conforme apresentado no 
Anexo I, desta Resolução.

Art. 3º - Reajustar os atuais valores dos Preços Públicos dos Demais 
Serviços pra�cados pela Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda. 
em 24,52% (vinte e quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos 
por cento), conforme apresentado no Anexo II, desta Resolução.

Parágrafo único. Os novos valores serão aplicados a par�r de 
março de 2021.

Art. 4º - Para fins de divulgação, a Águas de Holambra Saneamento 
SPE Ltda. afixará as tabelas com os novos valores das Tarifas de 
Água e Esgoto e dos Preços Públicos do Demais Serviços, em local 
de fácil acesso, em seu sí�o na Internet e através de mensagens em 
suas Contas/Faturas.

Art. 5º - Os novos valores estabelecidos nesta Resolução somente 
serão pra�cados pela concessionária Águas de Holambra 
Saneamento SPE Ltda. após 30 (trinta) dias da publicação desta 
Resolução na imprensa oficial, ou em jornal de circulação no 
Município de Holambra, conforme determina o art. 39, da Lei 
Federal nº 11.445/2007, respeitando o período mínimo de 12 
(doze) meses do úl�mo reajuste tarifário.

Parágrafo único. A concessionária Águas de Holambra Saneamento 
SPE Ltda. somente realizará as leituras/medições e as emissões das 
respec�vas Contas/Faturas com os novos valores das Tarifas de 
Água e Esgoto, ora reajustados, obedecido o prazo estabelecido no 
caput deste ar�go.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral da ARES-PCJ

   
 

ANEXO I
  

 
TABELA 1 - VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO 

CATEGORIA RESIDENCIAL SOCIAL 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
TARIFAS DE 
ÁGUA (R$) 

TARIFAS DE 
ESGOTO (R$) 

TARIFA TOTAL (R$) 

0 a 10 (mínimo) m³/mês 1,17 1,17 2,34 
 

CATEGORIA RESIDENCIAL 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
TARIFAS DE 
ÁGUA (R$) 

TARIFAS DE 
ESGOTO (R$) 

TARIFA TOTAL (R$) 

0 a 10 (mínimo) m³/mês 2,36 2,36 4,72 
11 a 15 m³ 2,49 2,49 4,98 
16 a 20 m³ 2,63 2,63 5,26 
21 a 30 m³ 2,86 2,86 5,72 
31 a 40 m³ 3,07 3,07 6,14 

41 a 1.000 m³ 3,43 3,43 6,86 
 

CATEGORIA COMERCIAL 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
TARIFAS DE 
ÁGUA (R$) 

TARIFAS DE 
ESGOTO (R$) 

TARIFA TOTAL (R$) 

0 a 10 (mínimo) m³/mês 4,74 4,74 9,48  
11 a 15 m³ 4,99 4,99 9,98  
16 a 20 m³ 5,29 5,29 10,58 
21 a 30 m³ 5,70 5,70 11,40 
31 a 40 m³ 6,13 6,13 12,26 

41 a 1.000 m³ 6,84 6,84 13,68 
 

CATEGORIA PODER PÚBLICO 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
TARIFAS DE 
ÁGUA (R$) 

TARIFAS DE 
ESGOTO (R$) 

TARIFA TOTAL (R$) 

0 a 10 (mínimo) m³/mês 4,74 4,74 9,48 
11 a 15 m³ 4,99 4,99 9,98 
16 a 20 m³ 5,29 5,29 10,58 
21 a 30 m³ 5,70 5,70 11,40 
31 a 40 m³ 6,13 6,13 12,26 

41 a 1.000 m³ 6,84 6,84 13,68 
 

CATEGORIA INDUSTRIAL 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
TARIFAS DE 
ÁGUA (R$) 

TARIFAS DE 
ESGOTO (R$) 

TARIFA TOTAL (R$) 

0 a 10 (mínimo) m³/mês 9,48 9,48 18,96 
11 a 30 m³ 10,26 10,26 20,52 

31 a 100 m³ 10,86 10,86 21,72 
101 a 1.000 m³ 11,99 11,99 23,98 

 Nota: Os valores das Tarifas de Esgoto correspondem a 100% dos valores das Tarifas de Água
 

 

   
 

ANEXO II  
TABELA 1 - VALORES DOS PREÇOS DOS DEMAIS SERVIÇOS 

PREÇOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA 

TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA VALOR (R$) 

Residencial 133,05 

Comercial 261,22 

Industrial 392,36 

TARIFA DE DESLIGAMENTO VALOR (R$) 
Desligamento no cavalete a pedido do usuário 68,16 

Desligamento no ramal a pedido do usuário 241,32 

Desligamento no cavalete a pedido do usuário com re�rada de hidrômetro 129,19 

TARIFA DE RELIGAÇÃO VALOR (R$) 

Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento 68,16 

Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento 241,32 
Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário 68,16 

Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário 241,32 

Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário com colocação de hidrômetro 129,19 

Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1" 45,41 

Tarifa de fornecimento de água m3 14,33 

Valor por km do transporte (ida/volta) 9,89 
TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE VALOR (R$) 

Residencial 133,05 

Comercial 261,22 

Industrial 392,36 

Tarifa para ligação provisória e consumo mínimo de 15 dias (parques, circos, eventos)  1.429,46 

TARIFA DE REGULARIZAÇÃO DE CAVALETE VALOR (R$) 
Subs�tuição de cavalete 66,54 

Rebaixamento de cavalete 66,54 

Giro de cavalete 66,54 

Levantamento de cavalete 66,54 

Instalação de ventosa 66,54 

 
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTO 

TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO VALOR (R$) 
Residencial 133,05 

Comercial 261,22 

Industrial 392,36 

Tarifa de localização de esgoto 133,05 

Tarifa para limpeza de fossa por viagem 243,84 

Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto 66,54 
TARIFA DE FORNECIMENTO DE DIRETRIZES VALOR (R$) 

Por lote 23,10 

Por unidade habitacional 23,10 

Para estabelecimento comercial/ industrial por m2 0,11 

Tarifa de visita técnica 115,50  

Tarifa de visita 11,54 
TARIFA DE REPARO DE CALÇADA VALOR (R$) 

Calçada de concreto m2 23,10 

Calçada de pedra portuguesa m2 57,75 

Calçada de grama (sem fornecimento de grama) m2 11,54 

Calçada de piso (sem fornecimento do piso) m2 23,10 

Tarifa para reposição de asfalto m2 178,26 
Tarifa para encaminhamento de conta para endereço diverso da ligação 17,59 

MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE VALOR (R$) 

Residencial 474,96 

Comercial 1.187,07 

Industrial 1.780,60 

Multa por consen�r re�rada de água do prédio para outros fins  851,74 
Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos  1.444,95 

MULTA POR LIGAÇÃO IRREGULAR/ ADULTERAÇÃO DE HIDRÔMETRO VALOR (R$) 

Residencial 1.151,11 

Comercial 3.134,72 

Industrial 4.702,07 
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por Izildinha PilliFique
Ligado Tentando superar e viver novo amor

Todas as Mulheres do MundoÔOOO Loco, meu!!!

Toda vez que vejo a Zilu Camargo parece-me que carrega uma tristeza enorme em seus olhos, por causa da traição 
e o fim de seu casamento com Zezé Di Camargo. Depois da separação, Ela largou tudo e foi morar em Miami. Tentou 
recomeçar uma nova vida. Não abandonou os filhos. Sempre que pode vem ao Brasil. Mas com essa Pandemia, ela 
quase não tem vindo. Já tentou fazer várias coisas por meio do you Tube e redes sociais.  Tentou outros relaciona-

mentos, mas não tinham dado certo. Mas Zilu comemorou e postou no instagram: “Hoje faz 9 meses que conheci você! 9 meses de muito amor e cumplicidade. 
Obrigada, meu amor, Antônio Casagrande. Te amo”. Além disso, em um de seus vídeos, Zilu,  apareceu fazendo coxinhas em Miami, nos Estados Unidos. “Será 
que meu novo empreendimento será vender coxinha aqui em Miami?”, perguntou ela, ao aparecer enrolando o salgado ao lado de um grupo de amigas. Para 
mim,  Zilu está tentando se encontrar. Desejo boa sorte.

Gente, nossos domingos são marcados por 
vários programas. Isso há mais de 20 anos, 

não é? Sabemos que o domingo está 
perto quando, na quinta-feira, entra 
na Globo as chamadas do Fantástico. 
E nessa Pandemia, em que ficamos 
um período em casa, muitas pessoas 
ficavam perdidas no tempo. Então, 
comentavam que tinham que assistir 

aos programas referências de final de 
semana: Faustão, Eliana, Silvio Santos, 

Fantástico, Domingo Espetacular, Faro, 
Altas Horas etc,  só para se situar que aquele 

dia era domingo. E se tudo isso mudar? Na Globo, temos Ri-
cardo Waddington no comando do Entretenimento. Que pro-
mete dar um “UP”, na programação da emissora Global.  Pelo 
que sabemos é que Faustão, que tem o salário mais alto da TV 
brasileira, 32 anos no comando do “Domingão”,  deverá sair da 
Globo no final do ano de 2021. E mais, o que anuncia no pro-
grama dele, vende. Por isso, ele é o bem mais pago da TV. Basta 
saber se ele vai continuar com sua vida de apresentador e qual 
emissora irá desembolsar toda essa grana para ter o Faustão 
em sua programação. Vamos aguardar.

Estreia dia 02 de fevereiro, 
a obra escrita por Jorge Fur-
tado com Janaína Fischer, li-
vremente inspirada na obra 
de Domingos Oliveira, já está 
disponível no Globoplay e 
tem direção artística de Pa-
trícia Pedrosa. No elenco fixo 
estão Emilio Dantas, Sophie 
Charlotte, Martha Nowill e 
Matheus Nachtergaele. A sé-
rie conta ainda com diversas 
participações ao longo dos 
12 episódios, como Fernanda 
Torres, Felipe Camargo, Maria 
Ribeiro, Fabio Assunção, Ma-
ria Mariana, Priscilla Rozenbaum e outros talentos.  A cada episódio, o público acompanhará 
uma nova história de amor vivida por Paulo, que se apaixona por mulheres livres, inteligen-
tes, intrínsecas e autênticas, sem nunca esquecer o seu grande amor: Maria Alice. A série tam-
bém mostra a amizade de Paulo com Cabral (Matheus Nachtergaele) – um filósofo, romântico 
e sonhador –, e Laura (Martha Nowill), produtora cultural que decide ser mãe antes dos 40, 
mas logo percebe que não será fácil encontrar um pai para a criança. “A mensagem da série 
é de que as pessoas são muito interessantes em todas as suas maneiras. No jeito de ser, de 
pensar, de falar, de agir”, afirma Patrícia Pedrosa.

Abertas as inscrições até o dia 22 de feverei-
ro para os artistas holambrenses que quiserem 
participar do Festival Enreda Raízes, que premia-
rá 50 trabalhos nas áreas de Artes Cênicas, Artes 
Plásticas ou Artesanias (artesanato). O festival é 
voltado a residentes de pequenos e médios mu-
nicípios paulistas e, de acordo com os organiza-
dores, “busca obras que reflitam as raízes da cul-
tura paulista, uma somatória de diversas culturas, 
principalmente as indígenas”.

Serão selecionados 10 vídeos de cenas cur-
tas no eixo de Artes Cênicas, com premiação 
no valor de R$ 4.000,00 para cada um; 20 ví-
deos de apresentação de obras de Artes Plásti-
cas, com premiação de R$ 2.000,00 para cada; 
e 20 vídeos-tutoriais de técnicas de Artesanias, no 

valor de R$ 2.500,00 cada. Os vídeos serão acom-
panhados por mediação em Libras.

O Festival é promovido pelo Governo do 
Estado de São Paulo através da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa e em parceria 
com o PROAC e o Governo Federal. A orga-
nização e produção são da SubverCia. Para 
a diretora de Cultura e Turismo, Alessandra 
Caratti, o festival acontece num momento im-
portante: “é uma boa oportunidade de valo-
rizar a atividade artística, muito prejudicada 
pelas restrições impostas em função da pan-
demia. Temos muitos artistas talentosos em 
Holambra que podem participar do festival 
com trabalhos de qualidade”.

As inscrições podem ser feitas pelo site 
https://www.subvercia.com.br/festival-

multiartesenreda.

Festival premiará trabalhos de artistas de pequenos e médios municípios paulistas
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Dálete Minichiello

A moda de sequestrar o 
whatsapp, que parecia pas-
sageira, com o objetivo de 
roubar dinheiro de usuários 
desavisados continua em alta. 
Segundo informações obtidas 
na Delegacia Civil de Holam-
bra, vários casos já ocorre-
ram na cidade por rastreio de 
Whatsapp. A primeira orienta-
ção é pessoal: sempre descon-
fiar de promoções e sorteios! 
Ao perceber que caiu no gol-
pe avise os amigos, familiares 
e colegas de trabalho o mais 
rápido possível, para que não 
depositem nenhuma quantia 
em dinheiro, que foi pedido 
com urgência em seu nome. Já 
para o contato que foi pedido 
o dinheiro, a dica é ligar ime-
diatamente para o dono do 
whatsapp, de preferência por 
chamada de vídeo, para con-
firmar se realmente está falan-
do com ele.

Recentemente, a moradora 
de Holambra Christiane Sousa,  
caiu no golpe ao participar de 
uma promoção que viu no Ins-
tagram para fazer parte de um 
sorteio de uma pousada em 

Saiba como se prevenir do Whatsapp clonado

Maceió - AL, que pedia alguns 
dados pessoais e o número do 
celular. Após isso, foi pedido 
uma sequência de seis dígitos 
(000-000). “Eu acabei passan-
do depois de tanta insistência. 
Na mesma hora várias pessoas 
começaram a me ligar para sa-
ber o que estava acontecendo”. 
Ao perceber que o seu aplica-
tivo tinha sido clonado, a mes-
ma  começou a avisar os seus 
contatos que se tratava de 
um golpe e não era ela quem 
estava pedindo dinheiro. “Eu 
consegui bloquear o chip na 
operadora temporariamente e 
fazer o bloqueio do Whatsapp, 
mas, durante o intervalo, os 
golpistas ligaram para vários 
contatos pedindo transferên-
cias. Felizmente ninguém foi 
lesado”, conta.

A vítima usa a sua experi-
ência para fazer um alerta ao 
enviar informações a lugares 

Moradora de Holambra foi vítima do golpe ao participar de uma promoção

Como proceder ao perder o Whatsapp?
Se você teve seu WhatsApp clonado, é possível recuperar a con-

ta sem precisar trocar seu número. Tente desinstalar o aplicativo e 
instalá-lo novamente, em seguida faça o login normalmente. Será 
pedido um código de autenticação e, se este número não chegar, 
significa que o criminoso alterou a verificação. O pedido de um se-
gundo código pode demorar até sete dias. Outra alternativa é entrar 
em contato com o WhatsApp para bloquear a conta. Basta enviar um 
e-mail para: support@whatsapp.com com o assunto “Perdido/Rou-
bado: Por favor, desative minha conta”, com seu número escrito no 
padrão internacional: +55 (XX) XXXXX-XXXX. A empresa vai desfazer 
o login em qualquer dispositivo e enviar códigos de autenticação na 
próxima vez que entrar na conta. Durante este processo, uma dica 
valiosa é fazer um boletim de ocorrência, se possível em uma dele-
gacia voltada para crimes virtuais.

Fonte: mundoconectado.com.br

desconhecidos, principalmen-
te a sequência de seis dígitos, 
que é a hora crucial para o 
bandido fazer a nova vítima. 
“Sou bem esperta com isso, 
mas acabei vacilando desta 
vez. Desinstalei o aplicativo e 
instalei novamente. Em segui-
da, fiz a verificação em duas 

etapas e consegui recuperar 
minha conta. Agradeço  a co-
laboração dos amigos e fami-
liares que, rapidamente divul-
garam o ocorrido, diminuindo 
assim o transtorno causado 
pela situação”, diz ela.

Como funciona o golpe
Para obter informações 

pessoais, os cibercriminosos 
acessam os perfis de redes so-
ciais abertos, como Facebook, 
Instagram, Linkedin e sites 
públicos como OLX e Merca-
do Livre e também banco de 
dados de vazamentos.  Em se-
guida, conseguem convencer o 
usuário a passar um código de 
verificação de seis dígitos, en-
viados por SMS, este suposto 

código é, na verdade, o código 
de ativação da conta para ou-
tro celular. Se a pessoa não es-
tiver atenta, pode acabar ten-
do o seu Whatsapp roubado 
em questão de minutos.

Proteja-se!
Para não correr o risco de 

perder o Whatsapp, todo usu-
ário do aplicativo deve fazer 
a verificação em duas etapas. 
Para ativar o recurso é preciso 
ir nas Configurações > opção 
Conta > Confirmação em duas 
etapas > ATIVAR. É importante 
também não deixar seu núme-
ro exposto na internet.  Se for 
vender um produto na web, 
veja se o serviço aceita fornecer 
apenas e-mail para contato.
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Palestra gratuita para 
associados da ACE

Você  já se perguntou como 
um planejamento estratégico 
pode trazer solução para a sua 
empresa? Sabe a importância 
que pode ter para a sua empre-
sa? Muito se fala sobre plane-
jamento, mas somente quem 
entende o que é planejamento 
empresarial,  consegue traçar 
planos de ações práticas que 
organizam, resolvem e direcio-
nam a empresa.

No dia 04 de fevereiro, às 
18h30, a Associação Comercial 
e Empresarial (ACE Holambra) 
recebe o especialista em Ges-
tão de Negócios, Fernando An-
tunes Valente, para a palestra 
Planejamento estratégico, com 
ênfase em análise de solução 
de problemas.

Gratuita, a atividade é vol-
tada para associados de todos 
os setores, bastando inscrição. 

A palestra será presencial aten-
dendo aos protocolos sanitá-
rios, com limite vagas.

O palestrante
Fernando Valente é enge-

nheiro industrial, com MBA em 
Gestão de Negócios, pelo Insti-
tut Supériour du Manager (ISM), 
na França; e em Gestão Avança-
da de Projetos, pela Fundação 
Getúlio Vargas. Com mais de 25 
anos de mercado, tem ampla 
expertise em gestão integrada 
das diversas áreas empresariais. 
No dia 04 de fevereiro, ele esta-
rá na ACE Holambra orientando 
os empresários sobre planeja-
mento estratégico.

Inscrições: (11) 9.8873-5259 
(WhatsApp) ou pelo e-mail: co-
mercial@aceholambra.com.br

Vagas limitadas por conta 
dos protocolos de segurança

Via Rápida chega em Holambra com 
curso de Ajudante de Cozinha

Parceria vai beneficiar produtores rurais

Holambra receberá cursos 
gratuitos de qualificação pro-
fissional a partir do dia 1º de 
março. A iniciativa é fruto da 
parceria entre Prefeitura  e 
Governo do Estado e acontece 
através do Via Rápida, progra-
ma que visa auxiliar jovens e 
adultos em busca de melho-
res oportunidades de empre-

go e de geração de renda.
Em Holambra, o Via Rápi-

da oferecerá inicialmente cur-
so 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 

endereço www.viarapida.sp.
gov.br.

A primeira turma terá iní-
cio no dia 1º de março, sendo 
que as demais nos dias 15 e 
29 do mesmo mês. Posterior-
mente serão oferecidos cur-
sos de Garçon em 26 de abril 
e Camareira em meados de 
maio.

Aconteceu na noite des-
sa quinta-feira, 28, na sede 
da Cooperativa de Insumos, 
a assinatura do acordo de 

parceria entre a fábrica de 
tratores LS e a Cooperativa 
de Insumos de Holambra, 
através da Concessionária 

J.A Máquinas.
Acompanhe matéria 

completa na próxima edição 
do JC!

Chiquetti gerente J.A Maquinas Mogi Mirim, Marcos diretor J.A Maquinas,  
Rodrigo coodenador da LS Tractor SP, Richard Wiemeersch vice-presidente da 
Cooperativa Insumos e Marcos Presidente da Cooperativa Insumos


