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Desde o início da Campanha 
Nacional de Vacinação contra o 
Influenza, em 23 de março, fo-
ram vacinadas 1.472 pessoas 
em Holambra. O número supe-
rou a meta do Grupo de Vigilân-

cia Epidemiológica de Campinas 
(GVE): até a última quarta-feira, 
receberam a dose 1.241 mo-
radores com mais de 60 anos 
(114% da meta) e 231 trabalha-
dores da saúde (109%). A meta 

da GVE é vacinar 90% de cada 
grupo prioritário.

O próximo lote de vaci-
nas chega na segunda-feira e 
a imunização será retomada 
na terça. Moradores com 60 

anos ou mais devem solicitar 
a dose, que é gratuita, ligan-
do para 3802-2744 ou 3802-
8000. Posteriormente, uma 
unidade móvel com equipe de 
saúde fará o atendimento em 

domicílio. No dia 16, a vacina 
será liberada para portadores 
de doenças crônicas, profissio-
nais que atuam na segurança, 
caminhoneiros e motoristas de 
transporte coletivo.

Cidade supera meta contra Influenza
Mesmo ultrapassando os 100%, Saúde mantém agendamento de vacinação para idosos
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Editorial

Fim da Quaresma. Semana 
Santa. Uma das celebrações 
mais importantes para os ca-
tólicos conta, este ano, com 
uma programação bem dife-
rente: sem procissões, sem mis-
sas presenciais.
Mas, provavelmente, este será 
o ano em que um número 
maior de pessoas se voltará 
para sua fé. Será uma Sema-
na Santa mais santa. Rezando, 
orando por todos. Sem distin-
ção de crença, classe social, 
ideologia partidária. Afinal, 
todos estão sofrendo as conse-
quências do novo coronavírus. 
Prevenir continua sendo a pa-
lavra-chave. Isolar-se é a única 
forma para minimizar a esca-
lada da doença no Brasil. Esca-

lada que, nos últimos dias, tem 
assustado muitos brasileiros, 
afinal, a cada dia, o número de 
mortes bate recordes.
Então não é hora de discutir 
como será o futuro: é hora de 
cuidar dos amigos, dos pais, 
dos avós, dos filhos. O Brasil 
tem muitos exemplos para 
se espelhar. Resta saber qual 
será a opção de cada brasilei-
ro. É fundamental não se ren-
der a declarações sem base 
científica.
Hoje é Sexta-feira da Paixão. 
Dia de deixar as diferenças de 
lado. De trazer o sacrifício de 
Jesus para os dias de hoje: de-
vemos estender nossas orações 
a todos e agradecer o sacrifício 
daqueles que, em meio à pan-

demia, conseguiram superar 
seus medos e lutar por todos. 
São os profissionais da saú-
de – do médico e enfermeiros 
aos faxineiros -, policiais, bom-
beiros, atendentes de todos os 
comércios essenciais, caminho-
neiros que mantém as pratelei-
ras abastecidas, agricultores 
que plantam o que chegará 
às nossas mesas. São alguns 
exemplos daqueles que con-
tinuam em postos de batalha 
para garantir que a maioria 
tenha o básico para passar por 
esses tempos difíceis.
Vamos nos desarmar e olhar 
por todos. Ser solidários. E no 
meio de tantas incertezas, que 
a Semana Santa se faça ainda 
mais santa em todas as casas!

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
HOLAMBRA

O assunto que domina o no-
ticiário diariamente é a pande-
mia do covid-19. Com cerca de 
75% da população respeitando o 
isolamento em casa e o restante 
por necessidade - ou descaso - 
expondo-se à contaminação, pa-
rece ser que ainda estamos dis-
tantes do “pico da curva” como 
definem os técnicos da saúde - o 
clímax do surto.

Em momento que exige 
cabeça fria por parte de autori-
dades governamentais e aque-
las que respeitam a orientação 
técnica da OMS, embates de 
cunho político e culto à perso-
nalidade podem levar o país e 
sua população a uma derroca-
da social e econômica de cus-
tos incalculáveis.  

Manifestações de diversas 
fontes respeitáveis do universo 
vinculado à saúde parecem não 
encontrar eco em alguns dos 

O rei está nu 
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segmentos envolvidos com o go-
verno federal e parcela significati-
va de uma população de mais de 
200 milhões de habitantes muitos 
vivendo em extrema pobreza sem 
recursos financeiros nem direito à 
salubridade ambiental digna.

“O mar está recuado, mas um 
enorme tsunami vem aí”, afirma 
Vânia Bezerra, superintendente 
de responsabilidade social do 
Hospital Sírio-Libanês.

Segundo o Ministério da Saú-
de, o país já registra 667 óbitos em 
decorrência da doença e um total 
de 13.717 casos oficiais confirma-
dos (o8 abr). 

E um alerta do Diretor Execu-
tivo do Programa de Emergências 
Sanitárias da Organização Mun-
dial da Saúde, Michael Ryan: “a 
saída do lockdown deve seguir 
ritmos diferentes em cada país e 
pode ser um desastre se não hou-
ver planejamento e capacidade 
técnica de monitorar a evolução 
dos contágios. O mais provável é 
adotar dois passos para frente e 
um para trás usando como termô-
metro a ocupação dos leitos hos-

pitalares. Se a ocupação estiver 
chegando perto da capacidade, 
novas medidas de contenção de 
contágio são necessárias”.

Reconheça-se que o Brasil 
está sendo privilegiado por não 
ser o primeiro da fila a ser engol-
fado pela pandemia, contar com 
tempo para conhecer as experi-
ências de países europeus atingi-
dos, estar se preparando - a meu 
ver com brilhantismo – criando 
uma infraestrutura hospitalar de 
apoio e treinamento específico 
para atendentes de enfermagem, 
técnicos, enfermeiras, médicos e, 
não menos, ser abençoado com 
uma equipe do Ministério da Saú-
de digna de qualquer país do pri-
meiro mundo.   

As cartas estão na mesa. Ape-
sar das dificuldades - sendo e a 
serem enfrentadas ainda - o país 
e sua população emergirão desse 
momento mais conscientes de 
uma realidade que apesar de exis-
tente há séculos nunca mereceu 
ser vista como prioritária.

O rei está nu.

Histórias de Dona Ilda

Sento no banco de nosso 
jardim. Meu pensamento se 
volta para o céu que já começa 
a escurecer.

Anita, nossa fiel compa-
nheira (seu  nome já veio em 
seu documento), continua dei-
tada no gramado, esperando  
passar algum cachorro para ela 
fazer um barulhão! Parece que 
a praça é dela. Mas, é uma boa 
companheira! A luz vai embo-
ra e está na hora de entrarmos 
em casa.

Contei quantos ferros tem 
nossa grade que dá para a rua. 
Nunca eu verifiquei isso. Ago-
ra sei que são 227 varetas de 
ferro, com 2m de altura, ter-
minando  como se fosse uma 
lança. A medida onde foi colo-
cada essa grade é de 25 metros 
de frente. Todas as lanças são 
idênticas e brancas. Foram fei-
tas em Capivari e trazidas de lá, 
de caminhão. Isso há 60 anos. 
Todas as peças foram feitas 
com muito capricho e carinho. 
Sobre as portas de entrada, 
também fizeram um lindo tra-
balho em ferro.

A família que trabalhou 
nessa técnica continua até 
hoje, com seus filhos capri-
chando mais ainda nessa arte! 

A tarde já deixou seu espa-
ço para a noite! E eu ainda te-
nho de descrever o meu anoi-
tecer. Vejo ao mesmo tempo 
minha TV, esperando o final do 
Dr. Mandetta, se ficava ou não 
em seu cargo. Felizmente acho 
que o nosso Presidente resol-
veu mantê-lo.

Agora a notícia é com o 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Dr. David Uip (coordenador 
do Centro de Contingência do 
Coronavirus de S. Paulo), anun-
ciando pessoalmente que está 
curado!!! Que felicidade! Que 
graça de Deus!

Existe em Campinas um 
grupo que se chama CNPEM: 
Laboratório Nacional de Bioci-
ências do Centro Nacional de 
Pesquisa em Materiais. A estra-
tégia desse grupo é testar as 
drogas existentes. “A estratégia 
conhecida como o posiciona-
mento de fármacos consiste 
em testar a ação antiviral de 
drogas disponíveis no merca-
do para outras doenças”, infor-
mou uma agência especializa-
da neste assunto.  

E os pesquisadores têm 
se dedicado rigorosamente a 
esse trabalho, onde vários per-
deram sua vida pelo contágio 
desta moléstia! O esforço dos 
pesquisadores conseguiu que, 
aplicando um teste, pode dizer 
se uma pessoa está com a mo-
léstia em 10 minutos.

Vamos ter muita espe-
rança  e fé em nosso Prote-
tor. Com certeza Ele não nos 
abandonará!

O ENTARDECER 
EM CAMPINAS

2

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 10 de abril de 202022

www.jcholambra.com

Opinião2



Janela partidária fortalece PSDB e PSD
De olho nas eleições municipais, maioria dos vereadores trocou de partido

Helga Vilela

Dos nove vereadores de 
Holambra, cinco aprovei-
taram a janela partidária, 
encerrada na última sexta-
-feira, para mudar de par-
tido. Com as mudanças, o 
Legislativo passou a contar 
com cinco partidos; antes 
eram sete. A janela parti-
dária é o período definido 
pela legislação eleitoral 
para que aqueles que quei-
ram concorrer à reeleição 
no Legislativo ou a cargo no 
Executivo possam trocar de 
legenda sem perder o man-
dato. O prazo se encerra 
seis meses antes do primei-
ro turno das eleições.

Com a ‘dança das cadei-
ras’, PSDB e PSD ganharam 
mais um representante e 
contam, agora, com três ve-
readores cada. Já o PP, PV 
e Solidariedade perderam 
seus vereadores, enquanto 
o Podemos será representa-
do pela primeira vez.

Naiara, antes MDB, jun-
tou-se a Pernambuco e Je-

sus no PSD, partido do vice-
-prefeito Fernando Capato, 
pré-candidato a prefeito. O 
PSDB, que contava com Ja-
cinta e Sitta, recebeu Edi-
son da Farmácia, antes PV. 
Simioni, presidente da Casa, 
saiu do PP e foi para o MDB. 
Serjão, único representante 
do Solidariedade, filiou-se 
ao PTB, partido do prefeito 
Fernando Fiori de Godoy. Já 
Cido Urso saiu do PTB e foi 
para o Podemos.

Pré-candidatos
Entre os nove vereado-

res, apenas Naiara – com 
três mandatos no Legislati-
vo e um como vice-prefeita 
- optou por não se declarar 
pré-candidata. Mesmo acei-
tando o convite para filiar-
-se ao partido do atual vice-
-prefeito, frisou que tem até 
as convenções para anun-
ciar sua decisão. No mes-
mo partido e terminando o 
segundo mandato, Pernam-
buco afirmou que colocará 
seu nome à disposição para 
tentar o terceiro. Já Jesus da 

Farmácia tentará, primeiro, 
ocupar a vaga de pré-candi-
dato a vice. “Caso isso não 
aconteça, sigo como pré-
-candidato a vereador”.

No PSDB e no primeiro 
mandato como vereador, 
Edison da Farmácia (que 
já foi vice-prefeito), bus-
cará mais um mandato no 
Legislativo. Os outros dois 
vereadores tucanos – Sitta e 
Jacinta – colocarão primei-
ro seus nomes à disposição 
para a vaga de vice-prefeito. 
Com três mandatos, Jacin-

ta se sente preparada para 
“avançar um degrau”. “Por 
isso, estou deixando meu 
nome à disposição do par-
tido para o cargo de vice-
-prefeita de Holambra, seja 
em chapa pura ou em apoio 
ao interesse do grupo do 
atual vice-prefeito Fernan-
do Capato, pré-candidato 
a prefeito”. Sitta declarou 
que pleiteará a vaga para 
vice-prefeito, mas, caso não 
ocorra, seguirá como pré-
-candidato a vereador.

Serjão deve buscar o ter-

ceiro mandato pelo PTB, 
“partido importante para 
o crescimento da cidade”. 
“Também é o partido do atu-
al prefeito, que me apoiou 
nessa decisão de aceitar o 
convite e sou pré-candidato 
a vereador”. No último ano 
do seu primeiro mandato, 
Simioni filiou-se ao MDB 
e pleiteará o cargo de pré-
-candidato a vice-prefeito 
junto ao pré-candidato Fer-
nando Capato.

Cido Urso deve ser o 
único vereador a se lançar 
como pré-candidato ao Exe-
cutivo. Por isso, saiu do PTB 
do atual prefeito e filiou-se 
ao Podemos. “Foi o partido 
que me abriu as portas, por 
isso resolvi aceitar o convi-
te e abraçar a oportunida-
de”, afirmou.

As eleições municipais, 
caso não haja mudança de-
vido ao Coronavírus, estão 
previstas para 4 de outubro 
em primeiro turno, e dia 
25, do mesmo mês, nas lo-
calidades que tiver segun-
do turno.

A
I/P

H
M

Saques de valores estabelecidos 
pelo governo federal das con-
tas ativas e inativas do Fundo 
de Garantia de Tempo de Ser-
viço (FGTS) começaram no ano 
passado e uma nova liberação 
foi anunciada nesta última ter-
ça-feira. Desta vez, o objetivo 
é minimizar os efeitos sociais e 
econômicos da pandemia do co-
ronavírus e, para isso, o governo 
publicou uma medida provisória 
(MP) permitindo o saque de R$ 
1.045 de recursos do FGTS por 
trabalhador.
Segundo o Ministério da Econo-
mia, esta medida deve injetar 
cerca de R$ 36,2 bilhões no mer-
cado. As retiradas serão liberadas 
a partir de 15 de junho, depois do 

período de pagamento do auxílio 
de R$ 600 para trabalhadores in-
formais (iniciado esta semana).
Para esta nova retirada, a Caixa 
Econômica Federal vai elaborar 
um cronograma de pagamento, 
como foi feito com o saque ime-
diato do FGTS no ano passado. 
Este saque poderá ser feito por 
todos os trabalhadores com sal-
do nas contas ativas e inativas no 
fundo: quem tiver, por exemplo, 
R$ 500 numa conta e R$ 1.500 em 
outra, poderá tirar R$ 500 de uma 
e R$ 545 de outra. O valor máxi-
mo, por trabalhador, será sempre 
de R$ 1.045. Assim, a medida pro-
visória estabeleceu uma ordem 
nesse caso: o saque começa pelas 
contas inativas (que estão sem 

receber depósito) com menor 
saldo; depois, as contas ativas 
também com menor saldo.
Provavelmente, o cronograma 
vai obedecer a ordem do mês de 
nascimento. Quem tiver conta 
poupança na Caixa  terá o crédi-
to automático nas datas previstas 
ou poderá sacar o dinheiro nos 
terminais de autoatendimento 
e rede de lotéricas. Quem tem 
contas em outros bancos deverá 
seguir outro calendário.
Com a medida, foi extinto o Fun-
do PIS/Pasep, mas as contribui-
ções ao PIS e ao PASEP continu-
arão existindo, sendo destinadas 
ao Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT) para pagar o abono 
salarial e o seguro-desemprego.

Trabalhador poderá sacar R$ 1.045 do FGTS
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O calendário de pagamento do 
auxílio emergencial de R$ 600 
para microempreendedores in-
dividuais (MEI), trabalhadores 
informais, intermitentes e pesso-
as que recebem o Bolsa Família 
ou estão no Cadastro Único foi 
anunciado no começo desta se-
mana pelo Governo Federal.

Serão três parcelas de R$ 600 
cada, podendo subir para R$ 
1,2 mil no caso de mulheres que 
chefiam a família. O primeiro 
grupo beneficiado – a partir de 
ontem, dia 9 - é formado por 
aqueles que têm conta poupan-
ça na Caixa Econômica Federal e 
conta corrente no Banco do Bra-

sil, além dos inscritos no Bolsa 
Família e no CadÚnico. Os infor-
mais, que se cadastrarem ago-
ra, receberão o auxílio em cinco 
dias úteis, após análise técnica 
do governo. A expectativa é que 
todos os cadastrados estejam 
com a primeira parcela do sub-
sídio depositado em conta até o 

final do mês.
A segunda parcela será paga 
entre 27 e 30 de abril, seguindo 
mês de nascimento do cadas-
trado como referência. A última 
parcela será efetuada aos traba-
lhadores entre os dias 26 e 29 de 
maio, nos mesmos critérios da 
segunda parcela.

Para se cadastrar é preciso aces-
sar o site da Caixa ou através do 
app “Caixa Auxílio Emergencial” 
que pode ser baixado para usu-
ários do sistema iOS e Android. 
Em caso de dúvidas, o beneficia-
do tem a opção de ligar para a 
central de atendimento telefôni-
co, com o número 111.

O prazo da entrega da declara-
ção de Imposto de Renda de 
pessoa física foi adiado para 
o dia 30 de junho. Inicial-
mente, o prazo se encer-
rava em 30 de abril. 
A Receita Federal in-
formou que a medida 
foi adotada a pedido 
de contribuintes que 
alegaram estar tendo 
problemas de acesso a do-
cumentos ou ajuda especia-
lizada (vale destacar que a de-
claração de rendimentos pode 
ser obtida através dos aplicati-
vos dos bancos). A Receita es-
tima que 27% dos contribuin-
tes já fizeram o acerto com o 
Leão em 2020. “Para as Pessoas 
Jurídicas optante pelo Simples 
Nacional também houve pror-
rogação para a mesma data. A 
recomendação é procurar an-
tecipar para evitar sobrecarga 
de trabalho depois da crise”, 
alertou o contador Oduvaldo 
Pavinatti Pinto.

MEI
O Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) deve entregar 
uma vez por ano a Declaração 
Anual Simplificada de Impos-
to de Renda para (DASN-Si-

mei), onde o empreendedor 
informa os rendimentos que 
obteve no ano anterior com 
sua pessoa jurídica. Essa de-
claração também foi prorro-
gada e a data passa ser igual 
a nova data do imposto de 
renda pessoa física. Outra 
obrigação que o MEI possui é 
pagamento mensal das des-
pesas tributárias que variam 
conforme o serviço, que foi 
prorrogado por seis meses. As 
novas datas de pagamentos 
valem para os pagamentos a 
partir de abril. Sendo assim, o 
tributo que venceria em abril 
fica para outubro, o de maio 
para novembro e o de junho 
para dezembro. 

Governo libera auxílio emergencial

MPs ‘socorrem’ empresas na quarentena

Helga Vilela

Enquanto o Coronavírus 
segue fazendo vítimas, o em-
presariado pode conseguir 
um fôlego para a manutenção 
dos negócios a partir dos be-
nefícios oferecidos pelo go-
verno federal.

O contador Oduvaldo Pa-
vinatti Pinto explicou que, no 
momento, três medidas pro-
visórias podem ser analisa-
das pelos empresários: con-
cessão de férias antecipadas 
(sem completar o período 
aquisitivo), redução de jorna-
da de trabalho com redução 
proporcional dos salários e 
a suspensão temporária dos  
contratos de trabalho. Tam-
bém há uma medida provisó-
ria com ênfase em conceder 
empréstimos aos micro e 
pequenos empresários para 
cobrir a folha de pagamen-
to. “Importante lembrar que 
são medidas para que o em-
pregador mantenha a rela-
ção de emprego e em todas 
elas haverá consequente 
manutenção do contrato de 
trabalho do empregador em 
relação aos empregados. É 
muito importante que a em-
presa ou empregador conta-
te seu contador ou seu jurí-
dico para adotar as medidas 
de forma correta e evitar 
transtornos futuros”, reco-

Alguns impostos poderão ser parcelados; contador sugere renegociações de serviços

Receita Federal prorroga 
prazos do IR

mendou, ao completar que, 
em todos os casos, os acor-
dos individuais precisam ser 
obrigatoriamente por escrito 
e comunicados formalmente 
ao governo para que empre-
gado possa receber o Benefí-
cio Emergencial de Preserva-
ção do Emprego e da Renda, 
o qual será concedido pela 
esfera federal.

Pavinatti também desta-
cou que algumas empresas 
poderão optar pela redução 
das alíquotas para o Sistemas 
“S”, incidentes sobre a folha de 
pagamento dos empregados.

Desde o início da quaren-
tena, o contador registrou 
um aumento significativo em 
rescisões de contrato de tra-
balho. “Também houve um 
aumento significativo de con-
cessão de férias, de redução 
de jornada proporcional à re-
dução de salários e também 

de suspensão dos contratos 
de trabalho”.

Impostos suspensos
Outra medida citada por 

Pavinatti é a suspensão tem-
porária de alguns impostos. 
“Os depósitos normais do 
FGTS dos meses de março, 
abril e maio estão suspensos, 
podendo ser parcelados nos 
meses seguintes. Já a parte 
que corresponde ao governo 
federal em relação ao Simples 
Nacional poderão ser pagos 
(tanto o Simples quanto o 
FGTS) sem encargos de juros 
e multa. Como a crise não tem 
uma previsão de quando che-
gará ao fim, particularmente 
recomendo aos empresários 
para que fiquem atentos e 
mantenham em dia suas finan-
ças. Mas a hora é de renegociar 
aluguel, fornecedores, bancos, 
funcionários”, finalizou.
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Dr. Fernando busca apoio para mercado de flores
Com a proximidade do Dia das Mães, escoamento da produção pode minimizar danos

O prefeito Fernando Fio-
ri de Godoy tem solicitado, 
desde o início de abril, me-
didas por parte do governo 
estadual para amenizar os 
prejuízos do setor de flo-
res e plantas ornamentais. 
Nesta segunda-feira, dia 6, 
Dr. Fernando enviou cartas 
ao governador João Dória e 
ao vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, solici-
tando a abertura de mercado 
de flores em todo o Estado, 
para atacado e varejo, a fim 
de atender à necessidade de 
escoamento e vendas para o 
Dia das Mães, celebrado em 
10 de maio. A data é uma das 
mais rentáveis do calendário 
anual de faturamento para o 
setor.

Antes disso, em 1º de 
abril, o prefeito havia en-
caminhado cartas aos Mi-
nistérios da Economia, da 
Agricultura e à Casa Civil, 
bem como às Secretarias 
de Estado de Agricultura e 
Abastecimento, Fazenda e 
Desenvolvimento Regional, 
requerendo a liberação de 
pacotes emergenciais de 
resgate aos produtores, com 
linhas de crédito facilitadas 
para enfrentamento da crise.

No documento, Dr. Fer-
nando ressaltou os “impac-
tos devastadores” da pande-
mia para a cadeia produtiva 
do setor de floricultura em 

Holambra e no país – e de-
fendeu “intervenção imedia-
ta” para oferta de benefícios 
a estes produtores. Desde a 
segunda quinzena de março, 
diante do avanço do Covid-19 
no Brasil e das dificuldades 
enfrentadas pelo mercado 
de flores, a Prefeitura tem se 
mobilizado em busca de al-
ternativas para as empresas 
locais. A intenção, segundo 
reforçou o prefeito, é reduzir 
a retração econômica – hoje 
em 70%, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Flori-
cultura (Ibraflor) – e evitar 
falência de empreendedores 
e demissões que ampliem o 
desemprego. A estimativa do 
Ibraflor, caso nada aconteça 
para minimizar as perdas, 
é que 66% dos produtores 
entrem em processo de fa-
lência e que mais de 120 mil 
pessoas percam seus postos 
de trabalho nos próximos 75 
dias.

Holambra detém hoje 
cerca de 50% do mercado 
nacional de flores. São cer-
ca de 400 produtores locais, 
3.500 empregos diretos na 
cidade e pelo menos outros 
2 mil indiretos. “É uma ca-
deia grande, que envolve 
milhares de famílias, e que 
precisa de soluções urgentes 
e de atenção plena por parte 
dos governos do Estado e de 
Brasília”.

“Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o 
revolve”. Livro: Ailas da Vida  

Uma antiga reivindicação dos 
moradores do Pinhalzinho deve-
rá ser atendida ainda este mês: a 
construção de uma adutora que 
irá abastecer o bairro com água 
encanada. A expectativa é que o 
trabalho, iniciado dia 30 de março, 
seja concluído até o dia 24 de abril.
A rede conta com 3,2 quilômetros 
de extensão, com início no reser-
vatório do bairro. Ela percorre a 
vicinal HBR 020 até o loteamento 
Resedás, onde há ligação com a 
Estação de Tratamento do bairro 

Jardim das Tulipas. Atualmente o 
Pinhalzinho é abastecido por um 
poço artesiano e por um cami-
nhão-pipa que, entre os meses 
de setembro de 2019 e fevereiro 
deste ano, esteve diariamente na 
região.
De acordo com o prefeito Fernan-
do Fiori de Godoy, esse investi-
mento foi planejado há mais de 
quatro anos, em parceria com a 
concessionária Águas de Holam-
bra, responsável pela execução do 
serviço. “A região do Santo Antô-

Pinhalzinho receberá água encanada

o começo, gerou polêmica: más-
cara de tecido é eficiente? Segun-
do o Departamento Municipal de 
Saúde, a orientação é para que 
as pessoas fiquem em casa. Mas 
quando for necessário sair, de 
acordo com orientações do Mi-
nistério da Saúde, recomenda-se 
o uso de máscaras. E como há fal-
ta do produto no mercado, as de 
tecido podem ser usadas.
A orientação segue a recomenda-
ção feita recentemente pelo Mi-

nistério da Saúde. A adesão pode 
ser conferida nas ruas, com deze-
nas de pessoas usando máscaras 
de tecido e até máscaras improvi-
sadas com material diverso. Mas 
para ser eficiente como uma bar-
reira física, a máscara caseira preci-
sa seguir algumas especificações, 
que são simples. É preciso que te-
nha pelo menos duas camadas de 
pano, ou seja, dupla face. E mais 
uma informação importante: ela é 
individual. Não pode ser dividida 

com ninguém. As máscaras casei-
ras podem ser feitas em tecido de 
algodão, tricoline, TNT ou outros 
tecidos, desde que desenhadas e 
higienizadas corretamente. O im-
portante é que a máscara seja fei-
ta nas medidas corretas, cobrindo 
totalmente a boca e nariz e que 
estejam bem ajustadas ao rosto, 
sem deixar espaços nas laterais. 
Para quem ainda não tem, é possí-
vel aprender a confeccioná-las em 
várias postagens nas redes sociais.

Saúde libera uso de máscara de tecido

nio e Pinhalzinho carece de uma 
estrutura adequada de abasteci-
mento há mais de 40 anos. Essa 
é uma ação muito importante, 
que leva saneamento, mais saúde 
e mais qualidade de vida a toda 
essa comunidade”, disse.
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Moradores cadastrados 
recebem cestas  
básicas em casa

A empresa Don Guerrier LTDA. EPP convoca os consumidores dos ovos de Páscoa ao 
leite de 250g com data de validade 10/10/2020, vendidos à Prefeitura Municipal de 
Holambra e entregue pelo município às escolas, para devolverem esse produto nas 
próprias unidades de ensino conforme quadro abaixo.
No momento da retirada, os alunos receberão outros ovos de Páscoa.
O recall se dá em função de ter sido detectado, em duas unidades, presença de 

pedaço de arame de aço inox em bombom, dentro do ovo de Páscoa, 
devido à quebra de uma peça da esteira na linha de produção, ve-
rificada posteriormente pela empresa. Portanto, o produto não se 
encontra adequado para consumo.

Início do atendimento: 09/04/2020.
Informações de contato: sac@donguerrier.com.br

O atendimento terminará no momento em que todos os ovos de Páscoa fo-
rem devolvidos no endereço indicado acima.

COMUNICADO DE RECALL Programação de troca de ovos:
Sábado, 11 de abril, das 7h30 às 12h
Berçário I – Nascidos entre 01/04/2019 até 
31/03/2020
Maternal II – Nascidos entre 01/04/2016 até 
31/03/2017
Berçário II – Nascidos entre 01/04/2018 até 
31/03/2019
Maternal I – Nascidos entre 01/04/2017 até 
31/03/2018
Nível I – Nascidos entre 01/04/2015 até 
31/03/2016

Creches Colmeia, Abelha Rainha, Irmã An-
nette, Favo de Mel, Abelhinha, Maria

Therezinha Meirelles Kors (Imigrantes) e 
EMEI Casulo e Joaquim Felipe de
Almeida.

Sábado, 11 de abril, das 7h30 às 12h
1º Ano – E. M. Jardim das Primaveras
1º Ano – E. M. Jardim Flamboyant
1º Ano – E. M. Recanto das Palmeiras
1º Ano e 2º Ano – E. M. Novo Florescer (Fun-
dão)
6º Ano – E. M. Parque dos Ipês
2º Ano – E. M. Jardim das Primaveras
2º Ano – E. M. Jardim Flamboyant
2º Ano – E. M. Recanto das Palmeiras
7º Ano – E. M. Parque dos Ipês

Se a recomendação é 
evitar aglomeração, a Pre-
feitura de Holambra optou 
por entregar as cestas bási-
cas em domicílio às famílias 
cadastradas nos programas 
sociais. A distribuição está 
sendo feita por servidores 
da Polícia Municipal e do 
Departamento Municipal 
de Saúde, seguindo avalia-
ção e listagem fornecida 
pela assistência social.

Foram entregues, até a 
última quarta-feira, 100 
cestas básicas. Elas são 
compostas por artigos ali-
mentícios como arroz, fei-
jão, macarrão e óleo. Tam-
bém foram acompanhadas 
por frangos ou ovos, do-
ados por produtores de 

Holambra, e com kits de 
higiene pessoal, voltados à 
prevenção ao novo corona-
vírus.

A Prefeitura informou 
que a distribuição das 
cestas seguirá por tempo 
indefinido. A Promoção 
Social atende 379 pesso-
as inscritas no Cadastro 
Único, do Governo Fede-
ral. Desde o início da qua-
rentena, mais 23 pessoas 
não inscritas previamente 
procuraram o Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS) e a maior 
procura é por cesta básica. 
As regiões do Imigrantes, 
Alegre e Palmeiras concen-
tram o maior número de 
famílias inscritas. (HV)

Os integrantes do Grupo Ami-
gos da Cachoeira agradecem 
a todos que contribuíram 
com doações financeiras, bem 
como àqueles que doaram pro-
dutos como frango, feijão, ba-
tatas, cebolas, limões, bananas, 

abacates, verduras e ovos para 
a Campanha de Cestas Básicas.
Eles informam que a priorida-
de é a identificação das famí-
lias a serem beneficiadas, além 
da montagem, adequação do 
conteúdo das cestas às neces-

sidades dessas famílias e início 
da entrega das mesmas. “Esta-
mos seguros de que as doações 
feitas refletem a sensibilidade e 
a preocupação de nossa comu-
nidade com a situação atual e 
o desejo de ajudar e contribuir”.

O Departamento de Agricul-
tura e Meio Ambiente faz um 
alerta para a população sobre 
a coleta seletiva no município. 
Moradores têm descartado, 
com frequência, itens que não 
são recicláveis e que devem 
ser destinados à coleta con-
vencional, como fraldas sujas e 
máscaras de proteção (usadas 
contra o coronavírus). Essa ati-

tude prejudica o trabalho de 
separação do material e coloca 
em risco a saúde de funcioná-
rios que fazem a triagem.
Garrafas pet e de vidro, em-
balagens plásticas, papéis e 
tampinhas de garrafas são 
exemplos de itens que podem 
ser reciclados. E é importante 
lembrar: eles precisam ser 
lavados, com o objetivo de 

eliminar restos de comida ou 
bebida, e colocados em uma 
caixa ou sacola na frente da 
residência para que possam 
ser recolhidos pela equipe 
da Prefeitura. Vale ressaltar 
que pessoas que possuírem 
sintomas respiratórios devem 
encaminhar os resíduos à co-
leta convencional, utilizando 
embalagens bem fechadas.

‘Amigos da Cachoeira’ agradece doações

Departamento alerta para descarte correto de lixo
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Vou ao supermercado: o que comprar?

Helga Vilela

Nas últimas semanas, 
muitas famílias reduziram 
as idas ao supermercado – 
optando pela compra men-
sal – ou contam apenas com 
uma cesta básica. O Corona-
vírus fez o brasileiro rever 
suas prioridades e, em todas 
as cidades, muitos morado-
res estão sobrevivendo com 
uma cesta básica e, em bre-
ve, com o auxílio emergen-
cial fornecido pelo governo.

É hora de ficar mais aten-
to às compras, mas sem se 
descuidar da alimentação 
saudável. A nutricionista 
Ana Cláudia Benini sugeriu 
uma programação que come-
ça com a elaboração de um 
pequeno cardápio, assim as 
compras serão programadas 
sem exagero e não faltarão 
produtos de primeira ne-
cessidade. “Nada de estocar 
para muitos meses. Faça so-
mente para o mês atual. Varie 
nas carnes e tipos de cortes. 
Armazene em porções”.

Quanto às verduras, Ana 

É hora de fazer uma compra enxuta para complementar a cesta básica

Cláudia aconselha optar pe-
las menos sensíveis e bai-
xo preço: acelga, repolho 
(com melhor durabilidade 
e rendimento) e legumes 
com casca grossa (abóbora, 
beterraba, chuchu, maxixe, 
pepino). Ela lembrou que 
legumes podem ser arma-
zenados em freezer após a 
técnica de branqueamento 

(imersão em água quente e, 
em seguida, resfriamento). 
“Não coma alimentos crus 
e siga as orientações de hi-
gienização dos alimentos”. 
Por fim, prefira pães indus-
trializados devido à dura-
bilidade.

Ao ir ao supermercado, 
Ana Cláudia aconselha optar 
por um já conhecido “assim 

ficará o menos tempo possí-
vel” pois já sabe a localiza-
ção de cada produto. “Car-
regue somente o cartão ou 
dinheiro no bolso e leve uma 
listinha bem objetiva”. Outra 
estratégia é ligar, fazer o pe-
dido e passar apenas para 
retirar a compra”.

Ao chegar em casa, Ana 
Cláudia reforçou a neces-
sidade de tirar os sapatos 
na entrada. “Em uma mesi-
nha ou mesmo em cima da 
máquina de lavar roupas, 
higienize os produtos. Em-
balagens plásticas, de vidro 
e latas podem ser lavadas 
com água e sabão; emba-
lagens de papel ou pape-
lão deverão ser guardadas 
separadamente, pois não 
serão lavadas. “Legumes e 
frutas deverão ser higieni-
zados em água corrente e 
pode usar solução clorada 
por 10 minutos. Guardar 
secos, em refrigeração. E 
lembre de trocar a roupa 
que você usou para fazer as 
compras, colocando-as para 
lavar de imediato”.

Sugestões nutritivas 
com a cesta básica
Feijão: tutu de feijão com ce-
noura ralada e ovos, sopa de 
feijão com legumes

Fubá (enriquecido com fer-
ro): polenta com frango des-
fiado (assim aumenta o ren-
dimento do frango)

Farinha de milho: use a sardi-
nha, coloque tomate, cebola e 
cenoura ralada e faça um cus-
cuz; farofa de legumes e ovos

Arroz de forno: refogue to-
mate, cebola, 200 g de carne 
moída ou frango desfiado, co-
loque ervilha e milho. Coloque 
arroz em camadas, salpique 
cheiro verde e leve ao forno.

Ovos pochê no molho de 
legumes – refogar cebola, 
tomate e milho. Nesse refo-
gado, em fogo baixo, colocar 
os ovos um ao lado do outro. 
Tampar de deixar em fogo 
baixo até os ovos cozinharem

Em época de quarentena, investir em novas fomas para atrair 
o cliente fará toda a diferença. A Associação Comercial e Em-
presarial de Holambra (ACE) tem procurado canais que possam 
ajudar as empresas a reduzir o impacto da crise e acabou de 
lançar um dispositivo para ajudar os empresários nesta bata-
lha: o Pede Pelo Zap.
Este novo canal de vendas está à disposição de empresas, presta-
dores de serviço e pequenos negócios. E aderir a esta plataforma 
digital, exclusiva para as empresas da cidade, não tem custo: en-
tão, a dica é aproveitar e divulgar seus produtos e serviços, numa 
conexão direta com o consumidor! É simples, rápido e gratuita. 
“Neste período, as vendas pelas redes oficiais e WhatsApp são es-
senciais, pois são uma vitrine para as empresas e uma conexão 
com o consumidor. Por isso, estamos fomentando essas vendas, 
criando a página de Holambra nessa nova plataforma de e-com-
merce. Esperamos que mais negócios possam ser fechados”.
Cadastre sua empresa: holambra.pedepelozap.com.br (link na bio).

ACE disponibiliza guia de compras gratuito
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Páscoa com sabor diferente!
Mesmo durante a quaren-

tena, muitas famílias querem 
manter o espírito das cele-
brações e, domingo, é Páscoa. 
Para quem está seguindo as 
recomendações do isolamen-
to social e não pretende sair 
de casa em busca de um ovo 
de Páscoa, esta será uma óti-
ma oportunidade para inves-
tir numa sobremesa diferente 
e caseira. 

Para quem ainda não es-
colheu a receita, uma opção 
é Mousse de Chocolate: pela 
facilidade do modo de prepa-
ro e porque não exige formi-
nhas especiais – como as de 
ovos de páscoa ou bombons, 
utensílio que não é comum 
na maioria dos lares (confira 
receita).

Para quem quer manter a 
tradição dos ovos de Páscoa, 
tem a possibilidade de fazer o 

Mousse de Chocolate
1 lata de leite condensado - 2 caixinhas de creme de leite - 3 
colheres de pó de chocolate 100% cacau - Gelatina incolor - 100 
ml de água - Frutas vermelhas (opcional - mirtilo, amora, fram-
boesa). No liquidificador coloque o leite condensado, o creme 
de leite e o chocolate. Bata por 2 minutos e reserve. Em um 
recipiente coloque os 100ml de água com a gelatina. Mexa e 
depois deixe 30 segundos no micro-ondas. Feito isso, jogue no 
liquidificador e bata tudo mais 2 minutos. Para f i -
nalizar, basta colocar em uma travessa, em 
seguida, deixe na geladeira por 3 horas 
e antes de servir decore com as frutas 
vermelhas.
Fonte: Je t’aime Cookies.

Mousse de Chocolate 2
1 lata de creme de leite - 200g de cho-
colate meio amargo picado – 3 claras - 3 
colheres (sopa) de açúcar. Aqueça o creme 
de leite em uma panela em banho-maria. Jun-
te o chocolate e mexa até que fique uma mistura homogênea. 
Reserve. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao 
fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 
minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada 
minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para 
uma batedeira e bata por 5 minutos ou até dobrar de volume. 
Misture levemente ao creme de chocolate. Coloque em taças e 
leve à geladeira por cerca de 3 horas. 
(Fonte: Nestlé)

pedido nos estabelecimentos 
que estão fazendo entrega em 
domicílio. Já a holambrense 
Sthephanie Dayane Pimentel 
da Silva apostará nos ovos 
caseiros: ela fez vários cursos 
oferecidos pela Promoção So-
cial e se especializou em con-
feitaria. “Faço bolos confeita-
dos, mas quando ofereceram 
o curso de Ovos de Páscoa, 

fui fazer porque precisamos 
saber lidar com vários mate-
riais. E é sempre uma opor-
tunidade para aumentarmos 
a nossa renda em datas espe-
cíficas”. Devido à quarentena, 
Sthephanie até acreditou que 
as vendas seriam fracas este 
ano, mas a procura pelos ovos 
de chocolate caseiros cresceu 
na última semana.  (HV)

Sthephanie: cursos da Promoção Social garantiram especialização 
na área de confeitaria 

Prefeitura faz troca de ovos de 
chocolate entregues dia 8
Pequenos grampos foram encontrados em 2 dos 1.065 ovos 
de Páscoa entregues pelas escolas municipais de Holambra 
nesta quarta-feira, 8 de abril. Em função disso, notificada pela 
Prefeitura, a fabricante do chocolate anunciou hoje recall dos 
produtos, que serão substituídos por diferentes lotes de outras 
empresas. A substituição dos ovos entregues e que ainda não 
foram consumidos acontecerá neste sábado, dia 11 de abril, no 
período da manhã, das 7h30 ao meio dia (confira na página 6).
A troca seguirá o mesmo modelo definido pelo departamen-
to municipal de Educação para a distribuição. Pais ou um 
responsável deverá ir à unidade de ensino em que a criança 
está matriculada, levar documento de identidade do aluno e 
o chocolate recebido na quarta-feira. O produto será trocado 
imediatamente. “Identificamos os problemas na tarde de on-
tem e, por orientação do prefeito, logo acionamos a empresa 
fabricante. Mesmo com um percentual mínimo de problema, 
optamos por trocar todos os ovos que foram entregues. É uma 
medida necessária e de precaução”, explicou o diretor da pas-
ta, Alexandre Moreira.
Os ovos de Páscoa que foram distribuídos ontem, dia 9, já são 
de novos lotes. A entrega, que aconteceria nos períodos da ma-
nhã e da tarde, será feita somente à tarde, das 13h às 16h30.

O que é Recall?
O recall, ou chamamento, é o procedimento pelo qual o forne-
cedor informa o público e/ou eventualmente o convoca para 
sanar gratuitamente os defeitos encontrados em produtos ven-
didos ou serviços prestados.
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*R$ 4.500,00*
Uma linda chácara com residencia contendo 2 cozinhas,  sala 
de jantar, salas de estar bem amplas; 5 dormitórios suítes;
Uma linda piscina para diversão
Área de lazer com churrasqueira
Campo de futebol
Todos os dormitórios tem de 1 a 3 camas 🛏️🛏️
Residencia toda mobiliada
Uma linda vista para aproveitar o pôr do sol
Muita arborização

*R$ 2.500,00*
Um lindo chalé contendo sala, cozinha e dormitório, banheiro 
social.
Área de lazer com churrasqueira
Uma linda piscina para diversão
Campo de futebol
Uma linda vista para deslumbrar do pôr do sol

(19) 99365-8066 (19) 99365-8066 (19) 99365-8066

Muita arborização e ar livre, com uma linda vista para 
deslumbrar o por do sol 

*R$ 4.500,00*
Chácara maravilhosa com residência contendo sala de estar 
e jantar bem amplas; cozinha; 4 dormitórios suítes; área de 
churrasqueira e piscina ; campo de futebol
Todos os dormitórios tem de 1 a 3 camas;
Residencia toda mobiliada

ALUGA-SE PAZ E CHARME para morar 
3 Km do centro de HOLAMBRA

ALUGA-SE AR E SOL para morar 3 Km 
do centro de HOLAMBRA

ALUGA-SE ACONCHEGO de AMOR para 
morar 3 Km do centro de HOLAMBRA
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gar-
agem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitóri-
os (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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Pedro Jardinagem: Plantio, corte e manutenção. Poda de 
arvores, gramas e cerca viva com motosserra. Telefone 
(19) 99259-4027 / 99630-2078 
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha 
encravada com correção “clip system”.  Dorien Podóloga. 
Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296.  
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica 
profissional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula 
experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972. 

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR
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(19) 3802.4792   |  98352-1696
(19) 3802 13 45    |  98232-3651

LOCADORA E
TRANSPORTE

 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

LOCAÇÃO COMERCIAL - HOLAMBRA
- IMIGRANTES:  Sala com banheiros (85m²)
- CENTRO: Sala c/ 01 banheiro 50m²  (Galeria)
- CENTRO: Sala c/02 banheiros 200m²  (Galeria)
- GIRASSÓIS DE HOLANDA : Barracão - 240m²
- JD DAS TULIPAS: Barracão 350m²
- MORADA DAS FLORES: Barracão - 240m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 95m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 200m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CENTRO: Terreno de 510m² c/02 casas (uma de 
180m² com 04 dorms e outra de 70m² com 02 
dorms) - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : PREÇO DE 
OPORTUNIDADE - Terreno   de 5890m² - com casa 
ampla, chalés, piscina, quintal gramado e arborizado
- CONDOM. VILLA DE HOLANDA: CASA: 04 
dorms (02 sts), 03 salas, lareira, cozinha, lavande-
ria. Área com churrasqueira, forno a lenha, ban-
heiros, piscina e quintal. (1950m² c/ 512,95m² ac ) 
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms 
(sendo 01 suíte), sala ampla, banheiro, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com fogão e forno a 
lenha (406m² c/ 166m² ac) + 01 terreno de 406m² 
livre de construção
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms, 
sala de TV/estar, banheiro, cozinha, lavanderia, 
banheiro externo e garagem (406m² c/ 107m² ac)
- PQ RESID. DOS IMIGRANTES : SOBRADO: 04 
dorms com armários planejados, sala 02 ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem com portão automático.
- JD HOLANDA: CASA:  03 dorms (01st), banh so-
cial, cozinha com armários, lavanderia fechada e 
quintal (300m² terreno com 147m² de ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro social. 
Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 dorms 
(01st), sala/cozinha, banheiro social, lavanderia 
(250m² c/ 55m² ac)
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL 

- STO ANT. DE POSSE: JD VILA RICA II - 
SOBRADO: 03 dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 
lavabo, despensa e área de serviço. Aquecimento 
solar, cisterna de 1.500L, garagem para 04 carros. 
(terreno de 300m² com 270m² a/c)
___________________________________

TERRENOS A VENDA - HOLAMBRA
- COND. FLOR D’ALDEIA: 440m² / 360m²
- COND. PORTAL DO SOL: 474m² / 540m (coml)
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado
- IMIGRANTES: 300m² /  309,62m (lote misto)
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- COND NOVA HOLANDA: 406m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, banh, 
sala de jantar, coz, lavanderia com banheiro
- CENTRO: APTO - 02 dorms, sala, banheiro, 
cozinha, lavanderia.
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, co-
zinha, despensa, lavanderia, quintal amplo e 
gramado, portão automático
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, 
cozinha com armários, banheiro externo, la-
vanderia e quarto de despensa externo
- JD DAS TULIPAS: CASA - 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro, sala, sala de jantar/cozinha, lavanderia, 
área com churrasqueira, portão automático

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banh social, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha com armários, lavander-
ia com banheiro.  
- STO ANT. DE POSSE (RINCÃO): CASA - 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- STO ANT. DE POSSE (PEDRA BRANCA): 
CASA - 03 dorms, sala, cozinha, banheiro, la 
vanderia, portao automático

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

Atendimento presencial 
interrompido até segunda ordem.

Atendimento pelo Whatsapp
(19) 97408-6151
(19) 99779-2206



Como cuidar de seu pet na quarentena?
Helga Vilela

Números da Vigilância 
Epidemiológica de Holam-
bra apontam que a cidade 
conta com cerca de três mil 
cães e gatos e garantir a roti-
na e higienização desses ani-
mais durante a quarentena é 
fundamental.

Segundo médicos veteri-
nários que atuam na cidade, 
não há evidências científi-
cas, até o momento, de que 
cães e gatos possam ser uma 

fonte de infecção da doença, 
ou que possam ficar doen-
tes com a Covid-19 (tem um 
coronavírus próprio de suas 
espécies). “Mas como exis-
tem relatos de que o vírus 
possui grande resistência, 
há a possibilidade dos pelos 
agirem como uma superfície 
de contato. Ou seja, se você 
estiver doente e passar a 
mão no seu cão, pode ser que 
ele transmita a doença para 
outra pessoa não infectada. 
Todas as pesquisas são mui-

to recentes”, exemplifi-
cou a médica veterinária 
Cynthia Lobo Zidan.

Mesmo com a reco-
mendação do isolamento, 
os veterinários pontua-
ram que, para evitar o es-
tresse, é importante ten-
tar manter a rotina dos 
animais. “Eles devem to-
mar banhos regularmen-
te, sempre se atentando 
para a higienização ao 
voltar para casa”, resumiu 
o veterinário Ralf Bran-
dão Brunhani. Ao chegar 
em casa, antes de brin-
car com o animal, o tu-

Profissionais reforçam importância da higienização e da manutenção da rotina dos animais

tor deve lavar bem as mãos, 
destacou Ângela Varella Katz 
Mattone. Nos casos em que o 
animal for à rua, continuou 
a médica veterinária, deve 
ser feita a higienização das 
patas e pelos ao chegar em 
casa. “A recomendação é que 
as saídas ao ar livre com os 
animais de estimação sejam 
curtas e objetivas, apenas 
para atender às necessidades 
fisiológicas, sempre evitando 
contato com outros animais e 
pessoas, buscando os lugares 
menos aglomerados e os ho-
rários mais tranquilos”, com-
pletou a médica veterinária 
Sarah Pinheiro.

Caso o tutor seja diagnos-
ticado com o vírus, Cynthia 
destacou que, se possível, 
é melhor pedir para outra 

pessoa cuidar do animal 
durante o tempo de recupe-
ração e isolamento. “Mas se 
o animal permanecer com 
seu tutor, indicamos as mes-
mas medidas de higiene: la-
var bem as mãos antes e de-
pois de mexer com seu pet, 
não tossir ou espirrar perto 
deles, não trazer o animal 
próximo ao seu rosto, en-
fim, as mesmas medidas que 
estão sendo recomendadas 
para os humanos. Mas vale 
ressaltar que jamais, em hi-
pótese alguma, por qualquer 
motivo, o tutor deva abando-
nar seu animalzinho”, frisou 
Cynthia.

Em casos de dúvidas re-
ferente a qualquer problema 
com a animal, a dica é entrar 
em contato com o veterinário 

antes de levar o animalzinho 
para consulta. O ‘leva e traz’ 
também é uma opção para 
os atendimentos. “Busca-
mos o animalzinho na casa, 
atendemos ele na clínica, 
por vezes fazemos até cha-
madas por vídeo para que 
o tutor possa acompanhar 
a consulta e depois o devol-
vemos em segurança e já 

com o tratamento instituído”, 
sugeriu Cynthia. Sarah des-
tacou que idas à clínica de-
vem contar com a presença 
de apenas um responsável, 
evitando aglomeração nos 
ambientes de espera. “E ado-
tar regras básicas de higie-
ne e assepsia pessoais e do 
ambiente antes e após cada 
atendimento”. E se a ida às 
clínicas for para obter pro-
dutos para os animais, a me-
lhor opção é substituí-las por 
delivery. “Fazemos entregas 
em domicílio e o cliente pode 
fazer transferência bancária, 
pagar em dinheiro ou com 
cartões de débito e crédito”, 
resumiu Ralf, ao acrescen-
tar que, até o momento, não 
teve dificuldades para abas-
tecer a clínica.

Abandono
Segundo a Vigilância, Ho-

lambra tem apenas cerca de 
20 animais abandonados - 
muitos que ficam soltos nas 
ruas contam com responsá-
veis. Por enquanto, devido à 
pandemia, não foi registrado 
um aumento neste número. 
“Aproveito para pedir aten-
ção aos animais de rua, que 
neste momento de pouco 
trânsito de pessoas, são os 
mais esquecidos, muitas ve-
zes ficam sem se alimentar. 
Então, dentro de sua possi-
bilidade, alimente ou ajude 
um animalzinho de rua”, fi-
nalizou Cynthia.
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