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Pais na 
pandemia 

e para 
além dela

3 4
Saúde aplica 687 doses 
da vacina em quatro dias 

Vereadores voltam do recesso e 
apresentam 16 indicações

A pandemia causada pela Covid-19 constituiu um dos 
maiores desafios já enfrentados pela humanidade 
devido à sua intensidade e amplitude. O período 

da quarentena fez com que muitos pais tivessem a 
oportunidade de redescobrir o verdadeiro prazer da 
paternidade, participando mais ativamente do dia a 

dia com seus filhos. Para celebrar o Dia dos Pais, o JC 
Holambra traz uma reportagem especial com pais que 
enfrentaram a quarentena e venceram o coronavírus. 
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Editorial

Histórias de Dona Ilda

Primeiramente dividimos nossas 
emoções com nossos pais,  que é 
quem nos aplaude, nos estimula 
com palavras, com carinho, com 
sorrisos ou, até mesmo com ape-
nas um olhar. O pai geralmente 
fica na retaguarda, educando mais 
com a razão e a mãe com o cora-
ção. Essa é a regra geral. Depois nos 
casamos. A divisão agora é com 
nossos pais e nosso marido. É uma 
troca: eles conosco e nós com  eles.

Aí vêm os filhos: temos os pais, o 
marido e os filhos para fazermos a 
divisão de nossas emoções. Temos 
com quem trocar ideias, ouvir opi-
niões contra ou a favor. É o lufa-lufa 
educando a filharada, acompa-
nhando seus estudos. É a meia 
idade que considero a mais plena 
de vida! Todos precisam de todos. 
Cursos e cursos, vestibulares,, uni-
versidades, bailes, namoros e lá vai 
a criançada se fazendo moça.

Formaturas, realização profissio-
nal e agora somos quatro os aplau-
dindo: e os entusiasmando: avô, 
avó, pai , mãe, ou seis para quem 
tem quatro avós. Até que eles se 
casam e vão embora: “deixarás teu 
pai e tua mãe”.

Aí é sua vida borbulhando  cor-
rendo em suas veias, construindo 
seu mundo ! Tudo aquilo que já 
fizemos, assistimos de novo seu 
“vídeo tape” com os mínimos deta-
lhes. É a renovação total!

Aí então, com o tempo cada vez 
mais escasso mesmo que não quei-
ram não conseguem grande “troca 
diária de impressões e emoções” .

Fica então o casal um comple-
tando o outro.

Restam ainda nossos pais. Feliz 
daquele que pode saborear seu 
convívio, mesmo com os filhos 
casados!

Meu pai partiu primeiro. Minha 
mãe foi sempre a maior entusias-
ta por tudo o que fazíamos  até 
aos seus 91 anos. Sua lucidez era 
impressionante!  Ela aguardava 
a publicação de minhas crônicas 
com ansiedade! E muitas vezes li-
gava para nossa casa para saber, 

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Dividir  
emoções

com energia, se eu já havia escrito 
a crônica! Sempre me incentivou 
também no caminho da Arte. Ago-
ra, filhos criados, netos idem, com a 
vida pela frente no desafio da luta e 
da batalha, com quem dividir nos-
sas emoções?

Maridão querido também re-
solveu partir para o alto sem dizer 
adeus!

Sofro calada, para não lhe dizer a 
cada segundo, o que é cada segun-
do sem você!

Ah! Os amigos! São nosso conso-
lo e apoio para as horas de amar-
gura! E nossos empregados muitas 
vezes confidentes!

Falei “amargura” ? Não !!! Isso 
não pode existir no vocabulário de 
quem luta  24 horas por dia para 
não ver seu barco afundar!

Alegria, entusiasmo e ânimo 
deverão estar sempre ao nosso 
lado. Só assim nos tornamos boa 
companhia para tudo e para to-
dos, encarando essa vida como o 
maior milagre de Deus e aceitan-
do todos os fatos com naturalida-
de e compreensão. Feliz daquele 
que pode olhar para traz e admirar 
em seu rastro as sementeiras que, 
com amor, foi plantando em seu 
caminho!

Mas, depois de muitos anos, como 
um milagre, Deus me premiou com 
um excelente companheiro, que 
do outro lado no mundo veio pre-
encher o vazio que muita vezes eu 
sentia! Assim compartilhamos nos-
sas emoções com  filhos, netos e 
bisnetos, com nosso dia a dia mais 
feliz e motivado com tanta alegria, 
tornando nossa estrada como bem 
disse o poeta: “O mais suave de to-
dos os caminhos” !!!

No segundo domingo do 
agosto de cada ano, comemo-
ra-se o dia dos pais.

No que pese ser uma data 
incentivada pelo comércio 
para que os filhos não se es-
queçam de um mimo para seu 
pai, ela serve para lançar um 
olhar sobre o mundo mascu-
lino daquele que compartilha 
com seus gens para a forma-
ção de um novo ser. 

Este olhar transcende à pa-
ternidade inscrita na certidão 
de nascimento. Ele abre-se  so-

bre a missão do pai de criar, 
educar, estar junto, ponderar 
os caminhos e descaminhos 
na adolescência, ser suporte, 
mesmo se  distante, na idade 
jovem e madura dos filhos.

Dentro deste contexto, no 
último domingo, no jogo do 
Corinthias e Flamengo em que 
os jogadores homenagearam 
seus pais colocando o nome 
deles nas suas camisas, o go-
leiro Cássio colocou no nome 
da mãe, Ciana, que por certo 
assumiu os deveres seu pai.

Este fato reflete a afirma-
ção vigente, nestes tempos pós-
-modernos de transformações 
sociais aceleradas, de que pai 
é aquele que cria. Isto porque 
criar outro ser humano, mais 
que sustentá-lo, é estar com 
ele nesta caminhada lenta de 
se descobrir, paulatinamente 
como sujeito, de se tornar um 
cidadão engajado na luta da 
humanidade por um mundo 
melhor.

A todos os pais, no nosso 
abraço.

Dia dos Pais

•  www.ponderando.online           •  email: radeathayde@gmail.com          •  facebook.com/radeathayde 

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

Domingo, 08, é comemorado o 
Dia dos Pais. A ideia de festejar 
a data surgiu nos Estados Uni-
dos, no ano de 1909, quando 
Sonora Louise Smart Dood, 
filha de um ex-combatente da 
Guerra Civil Americana, resol-
veu homenagear seu pai.
No Brasil, o Dia dos Pais é cele-
brado sempre no segundo do-
mingo de agosto e a ideia da 
comemoração surgiu de uma 
ação do publicitário Sylvio Bhe-
ring, em 1953. 
O objetivo à época – como 
ainda hoje - era estimular o 
comércio no segundo se-
mestre, eis que aquela seria 
a quarta comemoração mais 
lucrativa para os lojistas, atrás 
do Natal, Dia das Mães e Dia 
dos Namorados.
Nada tenho contra estímulos à 
economia via produção e co-
mercialização do que quer que 
seja celebrando datas diversas. 
Talvez uma visão estreita sobre 
o que realmente seja a come-
moração das datas em ques-
tão, me leve a ser relutante na 

forma de associar Pais, Mães e 
o Menino Jesus a comemora-
ções de reconhecimento fa-
zendo uso do cartão de crédito.
Dentro desse contexto, estou 
certo de que não poucos torce-
rão o nariz para minha posição 
até mesmo considerando-a, 
talvez, radical.  Talvez.
E a pergunta que sempre me 
faço é; “então, qual o tratamen-
to dado aos homenageados 
nos outros 364 dias do ano?” 
Honestamente, à exceção do 
Natal, quantas vezes durante 
o ano, espontaneamente, você 
e pessoas que conhece ao seu 
redor, presenteiam pai e mãe a 
troco de nada?   
Aliás, se retornar ao primeiro 
parágrafo perceberá que a 
razão do ato estava original 
e intimamente ligada à uma... 
homenagem. 
E retorno à questão: descar-
tando situações de conflito fa-
miliar – existentes desde que 
o mundo é mundo – e tendo 
consciência do empenho e de-
terminação de seus pais para 

torna-lo, torna-la a pessoa que 
é hoje, que méritos você, ho-
nestamente, lhes dá com de-
monstrações inequívocas de 
amor, carinho, reconhecimen-
to? Diuturnamente!
Não são poucos os “afastados” 
que nas datas comerciais se pe-
nitenciam – ou assim pensam 
agir – usando o cartão de cré-
dito como salvo conduto para 
sua consciência, talvez pesada.
Estando você de acordo ou não 
com minha visão aqui expressa 
sobre as datas comemorativas 
do gênero, relembro-me que 
durante sua passagem por 
aqui vi e ouvi de tudo de meus 
pais. Um aprendizado!
E recordo-me de uma frase 
por ele (meu pai) proferida 
durante anos: “filho és e pai 
serás”! Profético.
Aproveito a data para home-
nagear meu “velho” - Hermes 
– onde quer que esteja agora 
– lamentando apenas e pro-
fundamente - momentos des-
perdiçados na esteira da vida.
Parabéns, Papai!

Parabéns, Papai
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Holambra registra 29 novos 

casos de Covid-19 em uma semana

Vacinação contra coronavírus será hoje no Teatro Municipal 

Hoje tem campanha de 
doação de sangue

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra di-
vulgou nesta quinta-feira, dia 
5 de agosto, balanço sema-
nal sobre os números da Co-
vid-19 no município. Foram 
registrados 29 novos casos da 
doença, totalizando 1.975 ca-
sos confirmados, sendo 1.940 
pessoas curadas e 14 óbitos. 
21 holambrenses estão em 
isolamento domiciliar e não 
há internados em hospitais, 
nem na Policlínica Municipal.    

Em mais uma semana de imu-
nização no município foram 
aplicadas entre segunda-feira 
e hoje 687 doses da vacina 
contra a Covid-19, sendo que 
554 pessoas receberam a pri-
meira dose e 133 a segunda 
dose. A cidade aguarda a che-
gada de novos lotes para dar 
prosseguimento à vacinação.  
“Seguimos vacinando e isso 
vem refletindo cada vez com 
mais intensidade em nosso 
balanço semanal. O núme-

ro de novos casos caiu pela 
quarta semana consecutiva, 
embora desta vez a queda 
registrada tenho sido peque-
na, de 30 para 29. Isso refor-
ça nosso pedido para que as 
pessoas continuem tomando 
as precauções básicas para 
reduzir o contágio, como uti-
lizar máscaras e álcool em 
gel regularmente e evitar 
aglomerações”, explicou o di-
retor da pasta, Valmir Marce-
lo Iglecias.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde informa que 
as pessoas com aplicação 
da 2ª dose da vacina contra 
Covid-19 prevista para sex-

ta-feira, dia 6 de agosto, con-
forme indicado no cartão de 
vacinação, devem se dirigir 
na data marcada ao Teatro 
Municipal, que fica ao lado 

do Salão da Terceira Idade. 
A imunização acontecerá das 
8h às 11:30h e das 13h às 15h.  
“A alteração é necessária já 
que o Salão da Terceira Idade 

será excepcionalmente uti-
lizado para a Campanha de 
Doação de Sangue. As doses 
estão garantidas, portanto as 
pessoas devem comparecer 

no decorrer do dia, evitando 
os horários de pico para não 
gerar aglomerações”, infor-
mou o diretor da pasta, Val-
mir Marcelo Iglecias.

A Prefeitura de Holambra 
e o Hemocentro de Campinas 
realizam nesta sexta-feira, 6 
de agosto, das 8h ao meio-
-dia, nova etapa da Campa-
nha de Doação de Sangue no 
Salão da Terceira Idade. Para 
doar é preciso apresentar 
um documento de identida-
de com foto, estar em boas 
condições de saúde, ter entre 
18 e 69 anos de idade e pe-

sar mais de 50 kg. Homens 
devem aguardar 60 dias en-
tre uma doação e outra, e as 
mulheres, 90. Pessoas que 
tomaram a vacina contra gri-
pe ou Coronavac não podem 
realizar a doação durante um 
período de 48 horas após a 
aplicação. Esse prazo sobe 
para 7 dias para os vacina-
dos com Astrazeneca, Pfizer 
e Janssen.
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Câmara inicia os trabalhos do segundo semestre
A Câmara Municipal de 

Holambra realizou nesta se-
gunda-feira, 2, o segundo 
semestre de Sessões Ordi-
nárias. Em pauta, a apresen-
tação do Projeto de Lei n.º 
022/2021, de iniciativa do 
vereador Fabiano Soares, 
que dispõe sobre incluir no 
rol de atendimento prefe-
rencial, nos estabelecimen-
tos públicos e privados, às 
pessoas com fibromialgia. 
Também do vereador, a apro-
vação Projeto de Resolução 
n.º 004/201, de iniciativa 
do vereador Fabiano Soares, 
que dispõe sobre a criação 
da “Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e Doen-
ças Raras” e 16 indicações ao 
executivo. 

A Frente Parlamentar tem 
como objetivo promover dis-
cussões, estudos, proposi-
ções e o aprimoramento da 
legislação e políticas públi-
cas na cidade de Holambra 
acerca do tema. A participa-
ção dos parlamentares, como 
membros efetivos, é faculta-
tiva e deve ser expressa por 
Termo de Adesão. Ainda po-
dem colaborar representan-

tes de entidades, públicas ou 
privadas, envolvidos com a 
matéria, os interessados de-
vem protocolar na Câmara o 
pedido de adesão, conforme 
os requisitos da lei.

Na primeira reunião será 
aprovado o Regimento In-
terno da Frente Parlamentar, 
constando o prazo de funcio-
namento, que não poderá ser 
superior ao período da legis-
latura, os objetivos e a rela-
ção dos membros efetivos.

Indicações
O vereador Jesus Apare-

cido de Souza reforçou um 
pedido antigo da população 
e solicitou novamente ilumi-
nação pública, iniciando-se 
na entrada da HBR-010 até 
as chácaras e pediu a volta 
da realização da feira livre 
“Quinta dos Sabores” no Imi-
grantes. Sugeriu também o 
Hasteamento das Bandeiras 
no dia 7 de setembro, Dia 
da Independência do Brasil, 
como ato simbólico de amor 
e respeito a Nação.

Seu Oriovaldo Venturini 
pediu que seja retomada a 
coleta de lixo reciclável no Ca-
manducaia e ainda, solicitou a 

pavimentação da HBR-253 e 
HBR-33. No Lago Nossa Prai-
nha, o vereador pediu a revi-
talização, conserto e manu-
tenção dos bancos da praça.

No bairro Residencial Imi-
grantes, o vereador Fabiano 
Soares pediu a manutenção 
dos canteiros, bancos e lumi-
nárias da Praça da Bíblia, as-
sim como a revitalização dos 
brinquedos infantis e sugeriu 
ainda a instalação de placas 
de sinalização nas ciclovias 
orientando os ciclistas e pe-
destre sobre a correta utili-
zação deste espaço. Quanto 
ao PPA, o vereador pediu 
para inserir no planejamen-

to, a construção de um cen-
tro especializado para aten-
dimentos de pessoas com 
necessidades especiais.

Já o vereador Mario Luiz 
Sitta indicou a instalação de 
lixeira na ciclovia localiza-
da em frente ao Comercial 
Brandão Construções, na Rua 
Prímulas no Centro da cida-
de, além de solicitar a retira-
da das tartarugas (tachões) 
e pintura existente na faixa 
central da Avenida das Tuli-
pas em frente ao Lago do Ho-
landês, ao qual sinaliza pista 
dupla, sendo que este trecho 
é uma pista única. O vereador 
indicou ao Poder Executivo 

inserir no Plano Plurianual 
(PPA) a implementação de 
estrutura para banheiros pú-
blicos no município.   

O vereador Janderson 
Adriano Ribeiro, o Chiba, so-
licitou ações do SAEHOL para 
minimizar os efeitos e des-
confortos provenientes do 
escoamento da água de lava-
gem do filtro, que se acumula 
no terreno e ruas próximas à 
autarquia, ou, ainda, que se-
jam realizados estudos para o 
reaproveitamento desta água 
desprezada durante a limpeza.

Devido aos impactos que 
a pandemia do Coronavírus 
ocasionou no orçamento de 
diversas famílias, o vereador 
Eduardo da Silva, o Pernam-
buco, solicitou estudos para 
permitir aos munícipes que 
possuem débito com o mu-
nicípio, quer seja com im-
postos ou taxas atrasadas, ou 
inscritos na dívida ativa, para 
que possam quitar suas dívi-
das em um número maior de 
parcelas.

O presidente Mauro Sér-
gio de Oliveira indicou a colo-
cação de lombada no trecho 
asfaltado da estrada vicinal 
HBR-253, Rua das Dálias.
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Pais na pandemia: desafio para  
repensar o cuidado com filhos

Esdras Domingos

Sem abrir mão dos cuida-
dos, o Dia dos Pais no próxi-
mo domingo deve ser mais 
tranquilo, comparado ao 
ano passado. Isso se deve ao 
avanço da vacinação contra 
o Covid-19 e a internalização 
das medidas de restrição e 
enfrentamento ao vírus.

Neste momento de uma 
volta possível à normali-
dade, o JC Holambra convi-
dou alguns pais para con-
tar como foi a paternidade 
na pandemia e, ao mesmo 
tempo, discutir os desafios 
de repensar o cuidado com 
filhos e filhas.

Consenso entre os en-
trevistados, a nova rotina 
imposta pela pandemia 
transformou o isolamen-
to social em um momento 
para pais e filhos partilha-
rem experiências, que, às 
vezes, não eram feitas jun-
tos, como brincar, fazer co-
mida, estudar, contar e ler 
histórias e conversar.

Pai na pandemia
Pai é pai em qualquer 

momento da vida. Porém, o 
coronavírus proporcionou 
uma mistura de sentimen-
tos, culminando com mu-
danças quase radicais nas 
famílias.

O diagramador Maurício 
Aires, pai de Lara Aires de 
9 anos, disse que achou que 
seria mais difícil. “Obri-
guei-me a brincar mais 
com a minha filha, já que 
ela não podia sair de casa e 
estar junto aos amigos”.

O pai da Maria Fernanda 
Gaspari Buso de 9 anos, o 
economista Ricardo Buso, 
acrescentou que neste um 
ano e meio pôde praticar 
o verdadeiro exercício da 
paternidade, ou seja,  por 
meio do exemplo se colocar 
como referência. “Sempre 
procuro mostrar que acima 
das limitações sociais está 
o bem querer com a crian-
ça, com a família e também 
com a sociedade. Apesar da 
dificuldade extrema é uma 

oportunidade para trans-
mitir noções de cidadania e 
respeito”.

O advogado Arthur 
Cahen, o pai mais novo dos 
entrevistados, pois a Liz 
Cahen tem apenas um ano 
e cinco meses, falou que foi 
um privilégio. “Tive a opor-
tunidade de acompanhar 
de perto o primeiro ano e 
meio da minha filha e criar 
com ela uma relação, que, 
muito provavelmente não 

seria tão próxima no ‘velho’ 
normal”.

Dificuldades
Sentimentos de medo 

e incerteza sobre como 
cuidar de seres tão vulne-
ráveis fazem parte da pa-
ternidade. Porém, em dias 
pandêmicos, essas emo-
ções foram multiplicadas e 
tarefas rotineiras se torna-
ram um risco e um vetor de 
contágio.

O jornalista Jorge Lander 
Kenworthy é pai dos adoles-
centes  Lucas Ferreira Ke-
nworthy e Mariana Ferreira 
Kenworthy. Ele contou que 
os filhos gêmeos atravessa-
ram o período mais crítico 
da pandemia com 16 para 
17 anos, uma fase onde o 
normal é sair, conhecer pes-
soas e lugares. “Isso faz par-
te do aprendizado de vida. 
Sei que foi complicado para 
eles abdicar de encontros 

Maurício, pai de Lara Pai da Maria Fernando, Ricardo



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 6 de agosto de 20216

com amigos, de ir à escola, 
mas entenderam o atípico 
da situação e colaboraram 
demais. Até porque, o Co-
vid-19 é uma doença que 
causa sintomas mais graves 
em pessoas de mais idade, e 
percebi a preocupação de-
les não apenas comigo, mas 
com a mãe, os avós, os tios”. 

O gerente de logística 
Fernando Luis Murer, pai 
do quarteto Thaís Murer, 
29 anos; Pietra Murer, 17 
anos, João Murer, 15 anos 

e Kahuê Murer, 11 anos, re-
sumiu esse período como 
“triste”. “Vi meus filhos per-
derem praticamente dois 
anos de suas vidas tanto 
educacional, como experi-
ências de vidas, pois foram 
retirados deles este tempo, 
que considero essencial”.

Maurício lembrou que a 
maior dificuldade foi lidar 
com os eletrônicos, como 
tablet e celular. “Ela ficava 
muitas horas do dia nesses 
equipamentos e era difícil 

dizer não já que ela não 
podia sair de casa. Em al-
guns momentos vi a minha 
filha agindo como adulta, 
por ter mais contato co-
migo e não interagir com 
crianças de sua idade. Com 
apenas nove anos fiquei 
com medo que fosse um 
caminho sem volta”.

Mudou a vida
Pense em março de 

2020. Agora, um ano e cin-
co meses depois. A vida 

mudou. As mudanças ge-
ram temores. A maioria dos 
pais teve que sair de casa 
para garantir a subsistên-
cia da família e o pão sobre 
a mesa. 

O pai da Mariana Vieira, 
12 anos, e Isabela Vieira, 
22 anos, o empresário Ale-
xandre Rodrigues Vieira, 
contou que o maior temor 
era o contágio, por se tratar 
de um vírus desconhecido 
e com grande poder de in-
fecção, principalmente de 
letalidade. Ele disse que, a 
família que já era unida, e 
se fortaleceu, ainda mais, 
na amizade, no respeito e 
na admiração dentro de 
casa, além de “podermos 
aprender mais sobre o va-
lor da vida”.

Jorge lembrou que teve 
que sair para trabalhar e, 
por isso, teve que redobrar 
os cuidados sanitários bá-
sicos, como uso de másca-
ra, álcool gel e outras coi-
sas. “Durante alguns meses 
apenas eu saia de casa, 
para trabalhar ou comprar 
o básico”.

O gerente de logística 
teve que acompanhar pre-
sencialmente as atividades 
da empresa. No entanto, 
o pensamento  estava nos 
filhos, em resguardá-los e 
evitar o contágio, porque 
dois têm problemas respi-
ratórios. “Ao mesmo tempo 
lutava para que não entras-
sem em depressão devido 
às restrições impostas”.

Nova rotina
A pandemia mudou a 

convivência dentro de casa. 
Quem teve que sair à luta 
precisou cuidar-se mais. Já 
quem ficou, conviveu com 
uma rotina pouco empol-
gante. Homens e mulheres, 
pais e mães, viram-se às 
voltas com o home office, o 
serviço doméstico, os cui-
dados com as crianças e a 
necessidade de serem pro-
fessores de seus filhos.

Mas o economista Ricar-
do teve tudo isso e mais um 
acréscimo: a esposa estava 
na linha de frente na luta 
contra o Covid - fisiotera-
peuta hospitalar. Segundo 
ele, a família viveu sob aler-
ta acima da média.

O pai da Maria Fernan-
da contou que antes da va-
cina, havia um isolamento 
total da família por con-
ta do risco maior de uma 
transmissão. “E minha fi-
lha precisou conviver com 
isso, muitas vezes, com o 
medo da sociedade, que 
se instalou contra os pro-
fissionais de saúde. Até na 
escola precisamos privá-
-la da modalidade presen-
cial neste ano, para pre-
servar os demais. Só agora 
ela voltará”.

Adaptações
Não foi fácil para quem 

teve que sair todos os dias 
de casa para garantir o sus-
tento. Mas, também aca-
bou sendo um desafio para 
quem teve que transformar 
um quarto ou a sala em es-
critório.

O advogado Arthur sa-
lientou que foi muito difícil 
trazer o trabalho para casa 
e adaptar a  residência e a 
recém-nascida Liz Cahen  à 
rotina de suas atividades. 
“As reuniões, audiências, 
palestras e outros com-
promissos passaram a ser 
realizados no cômodo ao 
lado,  de onde a minha filha 
e minha esposa passavam 
os seus dias (com direito a 
muito choro)”.

Ele observou que muitas 
vezes essas duas realida-
des, trabalho e cuidado de 
um bebê, tiveram que coe-
xistir sem colidir. “Um de-
safio”, exclamou. “Mas em 
resumo, com tudo de ruim 
que a pandemia trouxe e 
com tudo que ela nos tirou, 
posso dizer que fui afortu-
nado com o que ela me deu 
como pai”.

Alexandre e uma das filhas, Mariana Jorge com os gêmeos Lucas e Mariana

Fernando com os filhos Thaís, Pietra, João e Kahuê Arthur e os primeiros passos de Liz
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63 dias internado: venci a Covid

Pai de três filhos, Levy terá um dia dos pais mais que especial após dez dias no respirador de alto fluxo e 33 dias na UTI intubado

Esdras Domingos

Esse segundo domingo 
de agosto, Dia dos Pais, terá 
um sabor a mais para família 
do pastor e advogado Levy 
Ferreira de Souza. No dia 22 
de maio, após 63 dias inter-
nado, devido à Covid-19, ele 
recebia alta do hospital.

Com a saúde em recupe-
ração e emocionado, pastor 
e advogado Levy contou que 
quando saiu do hospital ga-
nhou um balão, em formato 
de coração, feito pela equipe 
de enfermagem. “Nele estava 
escrito ‘63 dias: venci à Co-
vid’. Quando li assustei, pois 
não sabia que havia passado 
tanto tempo”.

Ao sair do hospital, pas-
tor Levy tomou conhecimen-
to que neste período de mais 
de dois meses, foram dez 
dias no respirador de alto 
fluxo, 33 dias na UTI intuba-
do e 20 dias na recuperação 
pós-uti. “Eu sou um milagre. 
Tenho 63 anos, um ano para 
cada dia que fiquei no hos-
pital e, em todo o momento, 

senti o cuidado de Deus so-
bre mim”.

Quando chegou à sua casa 
veio a notícia mais assusta-
dora, que, durante esse perí-
odo que esteve internado, a 
esposa e uma das filhas tam-
bém foram hospitalizadas, 
22 e 23 dias respectivamen-
te, para tratar do coronaví-
rus. “Elas estavam entuba-
das ao meu lado e eu não 
sabia de nada. Poderia tê-las 
perdido e nem saberia, mas, 
graças a Deus e atuação de 
médicos e enfermeiros, obti-
vemos a vitória”.

Segundo o advogado e 
pastor, um dos momentos 
mais difíceis foi ouvir as pre-
ces e cânticos de membros 
da igreja do lado de fora do 
hospital. “Por três ou qua-
tro vezes, próximo das 21 
horas, ouvi um grupo e sei 
que quando existe esse tipo 
de iniciativa é porque a coisa 
está muito séria”. 

Levy reside em Limeira, 
tem três filhos e cinco netos 
e é uma das principais lide-
ranças religiosas da região. 

Ele é o pastor presidente da 
Assembleia de Deus – Mi-
nistério Belém – Campo de 
Limeira. Holambra é uma 
das cidades da região que 
possui uma igreja filiada ao 
estabelecimento religioso 
limeirense. 

‘Saí fragilizado’
Pastor há 42 anos, sendo 

destes 15 em Limeira, Levy 
contou que foi ao hospital 
andando e conversando. Ele 
disse que tinha uma boa saú-
de e sem comorbidades. 

Porém, Levy falou que 
os médicos decidiram in-
terná-lo, pois sua saturação 
estava baixa. “Mas, eu não 
sentia nada. Para mim esta-
va tudo normal. No entanto, 
meu quadro clínico piorou e 
não restou outra alternativa 
além da intubação”.

Levy salientou que essa 
experiência reforçou o quan-
to o ser humano é frágil, “pó 
e cinza”. “A gente sai fragili-
zado e entende que não te-
mos razão para vangloriar-
mos, orgulharmos, pisar em 

outra pessoa ou desfazer de 
alguém, porque, ao mesmo 
tempo em que você está aqui 
respirando, pode não estar 
mais”, ressaltou.

Nesse período, foram 
duas entubações e duas tra-
queostomias. “Cheguei a ser 
desenganado, pois não havia 
mais nada a fazer. Mas, de re-
pente as coisas começaram a 
mudar e tudo melhorou. Por 
isso, sou um milagre”. 

Família é tudo
Pode parecer clichê, mas 

é nessas horas que se perce-
be que “família é tudo”, sa-
lientou o pastor e advogado. 
“Sempre dei muito valor à 
família. Porém, depois dessa 
experiência o significado e a 
importância tomam outras 
dimensões e proporções. Se 
não fosse por uma interven-
ção divina e a equipe do hos-
pital, poderíamos (eu, espo-
sa e filha) não viver esse dia 
dos pais”. 

O pastor lembrou que 
o filho cuidou para que os 
pais e a irmã pudesse ter a 

melhor assistência possível. 
“Ele foi trazendo um por um. 
Sobrevivi por um milagre de 
Deus. Agora, todos os mo-
mentos que encontro meus 
filhos e netos quero abraça-
-los, beijá-los e dizer o quan-
to eu os amo, muito mais do 
que dizia antes”, comentou 
emocionado.

Após, enxugar as lágri-
mas e respirar profunda-
mente, o pastor observou 
que todos devem se cuidar 
e se proteger. “O Covid não 
é brincadeira”. Aos pais, ele 
lembrou da necessidade de 
dedicar-se mais aos filhos, 
compartilhar as responsabi-
lidades de cuidar e educar e 
aproveitar todos os momen-
tos. “Ame a sua família e es-
teja junto dela, porque ela é 
a maior riqueza que temos”, 
finalizou.

Além de pastor e advo-
gado, Levy é formado em 
filosofia, teologia, geografia, 
história e sociologia. Ele é 
autor de vários livros, entre 
eles, “Uma fonte no deserto” 
e a “Vara de Arão Floresceu”. 
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Paternidade responsável

No próximo domingo, é 
comemorado o Dia dos Pais. 
No entanto, um número mui-
to grande de crianças e ado-
lescentes não tem motivos 
para festejar a data. De acor-
do com o último Censo Esco-
lar, realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça há 5,5 mi-
lhões de crianças brasileiras 
sem o nome do pai na certi-
dão de nascimento. Isso traz 
um debate de como devemos 
encarar a paternidade no sé-
culo XXI e superar a referên-
cia de pai provedor.

Dentro do debate, um 
novo termo tem ganhado 
destaque entre os operado-
res de Direito: a paternida-
de responsável. O princípio 
da paternidade responsável 
interessa não apenas às rela-
ções interprivadas, mas tam-
bém ao Estado, na medida 
em que a irresponsabilidade 
paterna, somada às questões 
econômicas, tem gerado mi-
lhares de crianças de rua e 
na rua, aumentando dessa 
forma o índice de criminali-

dade e descontrole de natali-
dade cada vez maiores entre 
os jovens.

A paternidade responsá-
vel tornou-se norma jurídica, 
traduzida em regras e prin-
cípios constitucionais. É um 
desdobramento dos princí-
pios da dignidade humana, 
da responsabilidade e da afe-
tividade. Na verdade, ela está 
contida nestes outros princí-
pios norteadores e a eles se 
mistura e entrelaça. Merece 
ser considerada como um 
princípio destacado e autô-
nomo em razão da importân-
cia que a paternidade tem na 
vida das pessoas.

A paternidade é mais que 
fundamental na vida de uma 
pessoa, é  responsável pela 
estruturação psíquica do ser 
humano e  deve ser assumida 
com  os ônus e bônus da cria-
ção dos filhos, tenham eles 
sido planejados ou não.

Fonte: Assessoria de Comu-
nicação do IBDFAM

Mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00
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Construção de nova escola 

do Imigrantes iniciam na segunda

Os trabalhos começam na 
próxima segunda-feira, dia 
9, com serviços preliminares 
como levantamento planial-
timétrico e ligações de água 
e eletricidade. A previsão é 
que a unidade seja concluída 
em um prazo de 12 meses. 
Os detalhes dessa etapa ini-
cial foram discutidos durante 
reunião com representan-
tes da empresa vencedora 
da licitação e servidores do 
Departamento Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Ur-
bano e Rural.

A unidade será instalada 
ao lado da Unidade de Saúde 
do bairro, dentro do Centro 
Esportivo Benedito Galli. Ela 
terá cerca de 1.100 m² de área 
construída e 2.400 m² de área 
coberta, com 12 salas de aula, 
laboratório de informática, de 
ciências, auditório, biblioteca 
e playground, e poderá aten-
der até 384 estudantes.

“A cidade está crescen-

O prefeito Fernando Capato assinou nessa terça-feira, dia 3 de agosto, ordem de serviço 
autorizando o início das obras da nova escola do Imigrantes

do. E para garantirmos um 
crescimento ordenado é ne-
cessário ampliar a infraes-
trutura, inclusive na área de 
educação. Com a nova escola 
criaremos vagas, desafogan-
do outras unidades, e facili-

taremos o acesso aos alunos 
que moram no Imigrantes e 
bairros próximos, diminuin-
do a necessidade de desloca-
mentos”, afirmou o prefeito 
Fernando Capato.

Capato destacou ainda que 

a construção será executada 
utilizando recursos do tesouro 
municipal. “Decidimos custear 
a obra com recursos próprios 
com o objetivo de agilizar todo 
processo. A construção des-
sa escola no Imigrantes é um 

compromisso que assumimos 
com o bairro e com a cidade 
durante a campanha e que te-
mos a alegria e o privilégio de 
começar a tirar do papel des-
de já, nos primeiros meses de 
mandato”, finalizou.
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População pode sugerir 

opções de cursos de 
capacitação para serem 
ministrados na cidade

Sessões poderão 
receber público a partir 

de segunda

Além de disponibilizar 
formulário online para que a 
população sugira opções de 
cursos de capacitação e gera-
ção de renda que podem ser 
oferecidos pela Prefeitura nos 
próximos meses, a adminis-
tração municipal quer conhe-
cer também a necessidade de 
empresários e empregadores: 
que tipo de qualificação eles 
buscam para seu quadro de 
colaboradores.

Para tornar isso possível, 
nova pesquisa estará dispo-

nível no Portal do Governo a 
partir desta sexta-feira, dia 
6 de agosto, com o objetivo 
de indicar que tipo de habili-
dades deve ter o trabalhador 
que eles desejam contratar. A 
ferramenta pode ser acessada 
pelo site www.holambra.sp.
gov.br, na aba Serviços, Con-
sulta ao Empregador.

A iniciativa é do Departa-
mento Municipal de Promo-
ção Social e do Fundo Social 
de Solidariedade. “A nossa 
ideia é oferecer para a popu-

lação o tipo de capacitação 
que o mercado procura”, ex-
plicou a diretora da pasta, Vi-
viane Furgeri.

“Com esta iniciativa, to-
dos saem ganhando: o mo-
rador, que está em busca de 
uma oportunidade de traba-
lho e de geração de renda, e 
o empregador, que poderá 
contratar um profissional já 
qualificado”, explicou a pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, Yvonne Capato.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Holambra, Mau-
ro Sérgio de Oliveira (Serjão), 
decidiu pela retomada gradual 
do público presencial nas ses-
sões legislativas, a partir de 09 
de agosto, segunda-feira 

“Com o avanço da vacina-
ção no munícipio, podemos 
retornar de forma gradual 
essa importante participação 
presencial do público nas po-
líticas públicas desenvolvidas 
pela Casa. Todas as medidas 
recomendadas pelos órgãos 
de saúde serão adotadas”, afir-

mou Serjão.
As sessões continuarão com 

a transmissão ao vivo e online 
nos meios de comunicação da 
Câmara Municipal. Os muníci-
pes que optarem por assistir as 
reuniões presencialmente de-
verão seguir as recomendações 
dos órgãos de saúde pública. 
(Veja quadro)

A próxima sessão ocorre-
rá na segunda, a partir das 19 
horas, na sede do Legislativo, 
localizado na Rua Dr. Jorge 
Latour, 152, Centro, Holam-
bra/ SP.

- O limite máximo nas sessões legislativas será de 37 munícipes.
- Todos deverão usar máscara, cobrindo nariz e boca, enquanto 
estiverem no ambiente interno da Câmara.
- Devem evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca e sempre 
higienizar as mãos com álcool em gel, que estarão disponíveis 
no local.
- Manter o distanciamento nos assentos e fileiras que estarão de-
marcados, para a segurança de todos.
- Evitar aglomeração nos espaços de dentro e fora da Câmara, 
bem como antes, durante e depois das sessões.
- Não será permitido a participação nas sessões de pessoas que 
apresentem quaisquer sintomas referente ao coronavírus.

Recomendações para assistir a sessão
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Governo do estado anuncia investimento 

em estâncias turísticas

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, o vice-
-prefeito Miguel Esperança e 
a diretora municipal de Tu-
rismo e Cultura, Alessandra 
Caratti, participaram nesta 
quinta-feira, dia 5 de agosto, 
de solenidade na cidade de 
Serra Negra que contou com 
a participação do governa-
dor João Doria e seu vice, 
Rodrigo Garcia, para anún-
cio da retomada do turismo 
no Estado de São Paulo.

Durante o evento, Doria 
assinou convênio para obras 
e melhorias de infraestrutu-
ra em 70 estâncias turísti-
cas, entre elas Holambra, to-
talizando um investimento 
de R$ 202,2 milhões.

“Vamos concentrar nossa 

atenção no presente e, prin-
cipalmente, no futuro. E o 
futuro está no turismo. Esse 
investimento que está aqui 
vai retornar em viajantes, 
consumidores, alegria, espe-
rança, felicidade, geração de 
renda e oportunidades para 
todas essas cidades”, afir-
mou o governador.

O valor destinado para 
Holambra ainda não foi di-
vulgado. “Turismo é nossa 
vocação. É serviço, empre-
go e oportunidades para os 
trabalhadores da cidade”, 
disse Capato. “É por essa ra-
zão que seguimos trabalhan-
do forte nessa área, sempre 
com muita segurança e cons-
ciência”.

Os investimentos que se-

rão feitos no município pelo 
Governo Paulista dizem res-
peito a projetos elaborados 

pela Prefeitura e encaminha-
dos para aprovação do De-
partamento de Apoio ao De-

senvolvimento das Estâncias, 
o DADE, vinculado à Secreta-
ria de Estado do Turismo.
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O Ciclo de Empreende-
dorismo 2021 do Grupo 
UniEduK (UniFAJ e UniMAX) 
aconteceu entre os dias 19 e 
23 de junho e reuniu alunos 
de cursos da área de Gestão 
– Administração, Ciências 
Contábeis, Marketing e Lo-
gística, e Engenharias. Or-
ganizado pela Escola de Ne-
gócios, o evento contou com 
programação que incluiu 
atividades diferenciadas 
como o programa Empreen-
da na Prática e o lançamen-
to do projeto Empreenda 
Indaiatuba. 

Em uma das etapas, os 
alunos puderam inscrever 
projetos para apreciação de 
banca examinadora forma-
da por convidados: o presi-
dente da Associação das Mi-
cro e Pequenas Empresas de 
Indaiatuba – AMPEI, Ander-
son Tolovi; o diretor do Cen-
tro das Indústrias do Estado 
de São Paulo – CIESP Indaia-
tuba, José Augusto Rodri-
gues Gonçalves;  o coorde-
nador de Relacionamento 
com Indústria do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI Indaia-
tuba, Luis Henrique Mendes 
de Oliveira e a agente de De-
senvolvimento do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – SE-
BRAE Aqui Indaiatuba, Ana 
Cristina Scarpari.  Foram 
120 projetos inscritos. Os 
selecionados tiveram cinco 
minutos para fazer apresen-
tação das soluções que pro-
duziram para as problemá-
ticas identificadas. A melhor 
apresentação foi premiada 
com R$ 1 mil. 

Na noite “Destaque-se 
no Mercado”, 33 alunos pu-

deram expor seus projetos. 
“Os grupos foram excelentes 
e, com certeza, essa vivência 
vai afetar de forma positiva 
a carreira e o desenvolvi-
mento acadêmico dos alu-
nos”, destacou o Gestor da 
Escola de Negócios, prof. 
Rogério Narciso Gomes, que 
também conduziu as apre-
sentações.

O grupo vencedor foi 
representado pelas alunas 
Ligia Magrini e Thayanne 
Reichert, com o tema “Save 
App”, aplicativo direcionado 
a hospitais, que realiza a tria-
gem de paciente de dentro 
da sua casa, evitando assim 
as lotações nos hospitais, 
principalmente em época 
de pandemia e de contami-
nações. A partir de cadastro 
dos pacientes e respectivos 
sintomas, é feita a classifi-
cação de risco, liberando as 
senhas para o atendimento 
presencial em pronto-socor-
ro, se necessário. 

“Ganhar o primeiro lu-
gar em meio a tantos outros 
trabalhos foi muito emocio-
nante e realizador para nós! 
Somos muito gratas pela 
oportunidade de participar 
e vamos levar essa experi-
ência para vida. Desenvolver 
esse trabalho que, nos dias 
atuais, tem tanto peso nas 
nossas vidas foi uma grande 
oportunidade. Pensamos no 
mundo, que vem passando 
pela COVID-19, desde 2020, 
e em como poderíamos aju-
dar e diminuir a quantidade 
de infectados. O apoio que 
recebemos do professor Pe-
dro Rafael Ramos Garcia nos 
ajudou muito para conseguir 
chegar até aqui”, declarou a 
dupla vencedora.

Alunos ganham prêmios em Ciclo de 
Empreendedorismo do Grupo UniEduK

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Uma banca de convidados escolheu o 
Projeto Integrado “Save App”, aplicativo para 

pacientes evitarem filas em hospitais

Com o avanço do nú-
mero de pessoas ligadas 
à internet e com as mu-
danças constantes do 
mercado, cada vez mais 
as empresas, inclusive as 
do agronegócio, preci-
sam estar em constante 
processo de reinvenção 
e adaptação, o que as ve-
zes torna-se muito difícil 
de realizar quando de-
terminada empresa não 
está presente no mundo 
digital. E perante o atual 
momento que a socieda-
de vive: uma pandemia 
global, isso torna-se im-
prescindível.

Mas se por um lado 
é necessário se adaptar, 
imediatamente surge um 
problema à vista: como 
fazer para estar em con-
sonância com a lei?

Esta pergunta é per-
tinente, afinal, se fora 
dos domínios do mun-
do digital já temos uma 
gama de dispositivos 
legais para seguir, ima-
gine na internet onde 
teoricamente, é mais 
“fácil” que as pessoas 
encontrem seus produ-
tos? Então, vamos anali-
sar a questão.

Sabemos que com 
o advento da internet, 
as negociações ficaram 
muito mais rápidas, e 
na maioria dos casos, 
instantâneas, como 
acontece quando al-
guém compra algo de 
um e-commerce (loja 
virtual).

Ao clicar em comprar 
e efetivar a operação, 
ocorre um negócio do 
ponto de vista jurídico 

que geram obrigações 
inerentes a este. Como 
na maioria das vezes as 
compras acontecem por 
cartão de crédito/débi-
to, o pagamento acaba 
sendo quase que instan-
tâneo, faltando apenas a 
obrigação do vendedor 
de entregar o produto ao 
comprador.

Agora, como funciona 
a relação de pós venda, 
caso o cliente não goste 
do produto, ou desista 
da compra?

Quem regula tudo 
isso é o Decreto nº 
7.962/2013 (Lei do 
e-commerce) que refor-
ça o que está previsto 
no Código de Defesa do 
Consumidor, trazendo 
no seu Artigo 5º além 
dos deveres do fornece-
dor, também a possibi-
lidade do cancelamento 
da compra sem nenhum 
tipo de ônus ao consu-
midor (Direito do Arre-
pendimento) em até sete 
dias úteis, contados do 
recebimento deste.

O fato é que muito 
disso assemelha-se ao 
contrato físico. Quan-
do falamos de compra e 
venda pela internet, nós 
estamos falando de con-
trato imediato e direto, 
onde há duas vontades: 
a do vendedor de vender, 
pois expôs seu produto 
em seu e-commerce e o 
desejo do comprador de 
adquirir o produto. 

Quando o comprador 
realiza a compra, é como 
se as duas partes esti-
vessem uma em frente 
à outra assinando um 

contrato, pois como já 
explicado, esta instan-
taneidade gerada pela 
internet assemelha-se 
a um contrato firmado 
pessoalmente ao vivo.

Obviamente que há 
algumas exceções quan-
to a isso, como por exem-
plo transações de com-
pra e venda por e-mail.

Quando uma compra 
e venda é firmada via 
e-mail, ou algum ou-
tro mecanismo de troca 
de mensagens onde há 
margem para pessoas 
não estarem presentes 
no mesmo momento que 
recebem uma proposta, 
é cabível um prazo ra-
zoável para que uma das 
partes obtenha uma res-
posta da outra.

É importante sa-
lientar que o aplicativo 
WhatsApp, por ser uma 
ferramenta de mensa-
gens instantâneas, con-
figura, diferentemente 
do e-mail, um negócio 
jurídico imediato, pois 
lá as duas pessoas estão 
em tempo real discutin-
do e negociando uma 
com a outra.

Compra digital no Agro

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
�����������

Especialista em Imóveis

Casa - Jd. de Faveri - Artur Nogueira
202 m2 construídos / 400 m2 total. Possui 3 dormitórios sendo 1
suíte, sala c/ 2 ambientes, área de inverno, cozinha, lavanderia,
área de lazer, banheiro, espaço de depósito ou edícula.

VendaR$ 590.000,00  -

Casa - Flor D’Aldeia - Holambra
287 m2 constr. / 448 m2 total. Possui 4 dorm. (2 suítes, 1 closet), sala de
estar, sala de tv, sala de jantar, coz. planej; lavand. c/ armários, 5 banheiros,
depósito, 2 garagens, energia fotovoltaica, reuso de água e área gourmet. 

VendaR$ 1.790.000,000  -

Terreno - Res. Flor D’Aldeia - Holambra
Terreno à venda com 543,73 m2. Localizado no Residencial Flor
D'Aldeia em Holambra.

VendaR$ 369.736,00  -

Casa - Vila Queiroz - Artur Nogueira
114,90 m2 construídos / 304,30 m2 total. São 2 casas, sendo a
principal c/ 2 dormitórios, sala, coz; banheiro social e garagem.
Edícula c/ quarto, cozinha e banheiro. Próx. á Lagoa dos Pássaros. 

VendaR$ 550.000,00  -

(19) 99476-1565

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 



14

www.jcholambra.com

Geral1414

www.jcholambra.com

ClassificadosHolambra, 6 de agosto de 202114
● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

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

● EMPREGOS ●

• 1 para Tratorista

• 1 para Operador de Máquina

• 10 para trabalhador Rural

Interessados enviar currículo com o nome da vaga para:
administrativo@terracoflores.com.br

EMPRESA ABRE AS SEGUINTES VAGAS:

Engenharia, Projetos e Construção 
Felipe Sobral Leitão – Engenheiro Civil

(19) 99650.9454

Interessados deverão 
comparecer ao escritório 
da Martin Holandesa, na 

Rua Dória Vasconcelos, nº 
15 – Ventro, Holambra. De 
seg. à sex. das 08h00 às 

16h00, munidos da carteira 
de trabalho.

Contrata:

Cozinheira
Serviços Gerais (limpeza)

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Neste Dia dos Pais, a Reserva presenteará seus seguidores e amantes da marca com uma Live de um dos pais mais queridos do País. 
Para comemorar essa data, Zeca Pagodinho vai embalar a tarde do dia 08 de agosto, às 17hrs, no canal da Reserva no Youtube, com 

u m a seleção de músicas para curtir junto do seu pai ou de seu filho.   Além de aproveitar o show do cantor você também poderá contribuir para a 
Associação Civil Banco de Alimentos e para o projeto Mesa Brasil do SESC. A Reserva irá receber as doações durante a Live que serão revertidas em ajuda 

para pessoas em situação de insegurança alimentar. O cantor estrela a campanha “O Melhor de Mim é Você”, que celebra a diversidade entre as relações de pais e 
filhos e o laço de amor que a envolve, e cujo nome descreve o sentimento que a paternidade representa para a Reserva. A Live especial com Zeca Pagodinho será 
transmitida no canal da marca https://www.youtube.com/user/usereserva.  Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações.

Um presente para os Pais

Se te sentes abandonado, não te 
perturbes. Tenta de novo um novo amigo. 

Dia dos Pais tem Silvio Santos de pijama

Gente, esse homem é demais. Aliás, ele é dono do seu próprio nariz e de sua própria emissora 
de TV. Além do mais, surpreender é com ele mesmo! Silvio Santos já gravou o programa do 
Dia dos Pias, que será exibido domingo, dia 8 de agosto. A gravação ocorreu na quarta-feira 
(04), Silvio Santos chegou no auditório com um traje inusitado. Vestindo um pijama branco 
de botões com listras pretas, o apresentador deu seguimento à atração e explicou que a 
roupa tratava-se de um presente de suas filhas e de seu neto, Tiago Abravanel, que costuma 
mandar as novidades e lançamentos de sua marca, a ‘Tjama’, ao avô. Silvio então escolheu o 
modelo que mais o agradou e decidiu fazer seu programa com ele. Aliás, ficou bem elegante 
e à vontade.  Essa coluna deseja parabéns para todos os papais, em especial, ao Sílvio Santos 
pelo Dia dos Pais. 

Uma voz inconfundível, trejeitos único, um molejo que deixa qualquer 
um de queixo caído. Sim, essa descrição é do cantor Ney Matogrosso, 
que no domingo passado (01/08) comemorou 80 anos de vida. Intér-
prete festejado e com estilo próprio, que o torna um dos importantes 
representantes da música brasileira. Como tem feito ultimamente, 
sempre que compositores ou artistas consagrados festejam datas im-
portantes, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) 
fez um estudo sobre as músicas gravadas e interpretadas por ele que 
mais tocaram nos últimos anos no Brasil. “Poema”, de autoria de Frejat 
e Cazuza, foi a música interpretada por Ney Matogrosso mais tocada 
nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pú-
blica. Já “Sangue Latino” (dos tempos do trio Secos e Molhados, que 
integrou ao lado de João Ricardo e Gerson Conrad) e “Pro Dia Nascer 
Feliz” foram as músicas que o artista mais gravou na carreira.

Como é bom sonhar,né? Melhor ainda,quando esse sonho se realiza. E 
para entrar num mundo lúdico, em comemoração aos 40 anos, o SBT 
investe em sua primeira produção em série na plataforma digital, que 
estreou dia 03 de agosto. A primeira websérie dramatúrgica: “A Fan-
tástica Máquina de Sonhos” é uma aventura cheia de mistérios, lendas 
e teorias da conspiração envolvendo as novelas de Iris Abravanel e um 
grupo de crianças que sonha em fazer parte do mundo da televisão. 
As crianças têm que correr contra o tempo para descobrir se a fantás-
tica máquina de sonhos é mesmo real.  A transmissão ocorre toda ter-
ça e quinta-feira, às 19h, no canal do Youtube do TV ZYN. Estrelada por 
Felipe Costa,  Sophia Saphira, Enzo Ignácio e Beatrice Cezar no elen-
co infantil e Pedro Caetano, Fran Ferraretto e Victor Bittow no elenco 
adulto. A produção traz participações especiais como Bianca Rinaldi, 
Igor Jansen, Sophia Valverde, Viih Tube, Júlio Cocielo entre outros.

A voz que vem da alma

A Fantástica Máquina dos Sonhos



16

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 6 de agosto de 202116
Estrada no Imigrantes e deck do Lago 

do Holandês ganham iluminação

A Prefeitura de Holam-
bra concluiu esta semana 
a instalação de iluminação 
pública no deck do Lago do 
Holandês e também na es-
trada de servidão que liga 

o Residencial Imigrantes à 
Rodovia SP-107. Dois im-
portantes trabalhos que irão 
garantir mais segurança, be-
leza e bem-estar para a po-
pulação do município.

As inscrições para o projeto Pioneiros, da 
concessionária Águas de Holambra, seguem 
até o dia 09 de agosto. Até o mês de de-
zembro, alunos do Ensino Médio, de 15 a 18 
anos, participarão de atividades - workshop 
e palestras - com profissionais da conces-
sionária, que serão realizadas no formato de 
encontros online, além de visitas em instala-
ções e atividades em campo. As inscrições 
podem ser realizadas nos sites www.aguas-
deholambra.com.br ou https://1mio.com.br/
vagas . O projeto disponibiliza 30 vagas.
Os encontros online com os gestores da 
Águas de Holambra ocorrerão através do 
Microsoft Teams (ferramenta disponibilizada 
pela Águas de Holambra). Entre os temas 
abordados, estão: Liderança e Protagonis-

mo, Visão geral do Saneamento, Dicas para 
falar bem em público, Como elaborar um 
projeto, entre outros.  “Durante os encon-
tros, os alunos selecionados terão a opor-
tunidade de conhecer diferentes profissões 
e carreiras de forma aplicada, a estrutura 
organizacional dos setores dos gestores, o 
ambiente corporativo e fatores relevantes 
na busca de resultados como liderança, tra-
balho em equipe e gestão”, afirma a analis-
ta de Responsabilidade Social, Cynthia da 
Rocha. “Os participantes também receberão 
informações que ajudarão na elaboração de 
seus projetos”, lembra Cynthia. 
Após a etapa de workshops e palestras, os 
alunos receberão orientações para elabora-
ção do projeto final visando solucionar um 

problema ou contribuir para a melhoria do 
saneamento no seu bairro, região ou cida-
de.  “Esses projetos devem ser elaborados 
em dupla e, cada uma contará com um tutor, 
que será um dos profissionais da conces-
sionária e que estarão apresentando seus 
setores de trabalho”, explica a analista. 
Ao tutor caberá acompanhar o desenvolvi-
mento do trabalho da dupla, solucionar dú-
vidas, prestar apoio de recursos tecnológi-
cos, técnicos e/ou físicos. Os critérios que 
serão avaliados no trabalho final são:  Im-
pacto positivo na sociedade; Relação com o 
tema água e saneamento; Inovação e Cria-
tividade; Clareza e Coerência do projeto; e 
apresentação Recursos Utilizados e Aplica-
bilidade.

Inscrições para Projeto Pioneiros seguem até 09 de agosto

Após a expansão da rede 
elétrica realizada pela con-
cessionária, mais de R$ 16 
mil foram investidos na ins-
talação de 12 luminárias de 
LED na via que liga o bair-
ro à pista de acesso a Artur 
Nogueira, promovendo mais 
luminosidade e segurança 
a motoristas, ciclistas e pe-
destres. A estrada passou a 
contar ainda com defensas 

metálicas que oferecem mais 
proteção aos usuários.

Já o deck do Lago do Ho-
landês, na região central, ga-
nhou 18 charmosas luminá-
rias, também com lâmpadas 
de tecnologia LED, no estilo 
colonial, para criar um am-
biente ainda mais convidati-
vo e aconchegante. O serviço, 
orçado em cerca de R$ 9 mil, 
foi concluído na última terça-

-feira, dia 3 de agosto.
“Iluminação pública está 

diretamente vinculada ao 
bem-estar e qualidade de vida 
da população”, avalia o prefei-
to Fernando Capato. “Além de 
oferecer maior sensação de 
segurança, contribui para va-
lorizar pontos do município. 
E com lâmpadas de LED, esta-
mos garantindo mais econo-
mia e sustentabilidade”.


