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Saúde, emprego, infraestrutura
Conheça as propostas dos candidatos: Zé Firmino, Fernando Capato e Cido Urso

O JC fará duas reportagens com os candida-
tos a prefeito,  sobre questões  importantes para 
o eleitor . Nesta primeira semana, abordaremos 
os temas Saúde, Emprego e Infraestrutura, além 

de saber de cada concorrente o porquê ele se 
considera a pessoa mais preparada para ser o 
próximo prefeito de Holambra. A segunda repor-
tagem, na próxima semana, abordará as áreas de 

Educação, Segurança e Esporte, além de um 
espaço livre para que o candidato fale com seu 
eleitor. 

3 e 4

Covid-19
Números de 
casos está caindo, 
mas cuidados 
devem ser 
mantidos.

Vacinação
Dia D 
Multivacinação 
será neste 
sábado, 17/10. 
Confira os locais.

Feriado mantido
Conforme decreto 1562/2020  
fica mantido o  feriado no dia 
27/10/2020 – Aniversário 
do Município da Estância 
Turística de Holambra.

Dia do Professor
Poucas profissões são tão nobres 
ou contribuem tanto para a 
sociedade como a de professor.  
É preciso investir nesta categoria.  
Aos professores de Holambra, 
o abraço e o reconhecimento do 
Jornal da Cidade.4 5
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Editorial

A escolha de um candidato...
As campanhas dos candida-

tos aos cargos eletivos em Ho-
lambra já começaram.

Há várias formas de se conhe-
cer um candidato a prefeito, vice-
-prefeito ou vereador, além da sim-
patia de uma visita, de um aceno 
de mão, de um sorriso largo  ou de 
um favor pessoal.  Seguem então 
algumas dicas para ajudá-lo nesta 
tarefa. A primeira delas é:

Pesquise o histórico pesso-
al do candidato.

A primeira coisa a se fazer 
é obter o maior número de in-
formações sobre o seu possível 
candidato. Para isso, um bom 
começo é fazer uma busca por 
ele no Google e ver quais as in-

formações disponíveis. Talvez 
você encontre uma biografia, 
matérias de jornais, projetos já 
realizados, assim como as polê-
micas, caso ele esteja envolvido 
em alguma. Não se esqueça de 
localizar primeiro seu nome 
verdadeiro. Muitos candidatos 
usam seu apelido e isto pode di-
ficultar sua pesquisa.

Procure se informar sobre o 
histórico pessoal e profissional 
do candidato, sua postura ética e 
a forma com que ele se relaciona 
com a cidade. Este é um caminho 
que vai ajudar a descobrir se o 
discurso feito por ele realmente 
condiz com a atuação dele em 
outros momentos da vida, fora 
do período eleitoral.

Observe a situação do candi-

dato perante a justiça. Pela inter-
net é possível identificar se há al-
gum processo criminal contra ele. 
Um bom candidato deve respeitar 
a legislação, seja ela qual for. Afi-
nal será um representante seu.

Mas não se esqueça de, ao 
longo da pesquisa, escolher boas 
fontes, que tragam informações 
confiáveis. Dê preferência para 
os sites oficiais como o da Justiça 
Eleitoral ou paginas de meios de 
comunicação mais conhecidos.

É importante lembrar também 
que é bem provável que, durante as 
eleições, apareçam várias notícias 
falsas. Então, antes de comparti-
lhar uma notícia que você achou 
ou recebeu no whatsapp ou em 
grupos de facebook, verifique para 
ter certeza de que ela é verdadeira.

Editorial 2 Histórias de Dona Ilda

Chego do sítio. O calor 
está amainado com um 
ventilador de teto e ar 
condicionado.

Lá no sítio hoje a brisa 
é morna! O calor é tanto 
que resolvi voltar para 
Campinas um pouco mais 
cedo.

O céu vem enganando 
a gente. As nuvens ficam 
cor de cinza forte, depois, 
se misturam e tornam a 
clarear. Aqui em Campi-
nas caíram pequenas go-
tas de água!

Os gramados estão ver-
dadeiramente uma palha! 
A água para a manutenção 
das flores está rareando!

Mas, Deus sabe o que 
está fazendo! Tenho certe-
za que logo teremos uma 
surpreendente novidade!

Mas, o que me deixou 
encantada, foi que, en-
quanto estamos preocu-
pados com tantas possi-
bilidades, no terraço da 
casa do sítio, voltado para 
o quintal, alguns passari-
nhos cantam em grupo, 
como se fosse um coral.

E o que me admirou 
quando cheguei ao ca-
minho de nosso sítio foi 
que vi desde o prédio 
de uma grande indústria 
até o final dessa descida, 
o resto de uma enorme 
queimada! Felizmente 
essa firma foi totalmente 
salva, mas o susto deve 
ter sido enorme! O resto 
da queimada ainda esta-
va lá, todo negro e uma 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

pequena fumaça saindo 
ainda de pedaços dos 
postes no chão. Fios des-
pedaçados e queimados 
das linhas de telefones 
ou elétricos.

Fui informada que há 
alguns anos foi criado 
um “Grupo de Bombeiros 
Voluntários de Holam-
bra”  formado por muní-
cipes que se propuseram 
a defender a cidade.

Esse incêndio acon-
tecido há poucos dias, 
poderia ter sido muito 
maior, se não fosse o tra-
balho dessas dedicadas 
pessoas.

Parabéns!
Há alguns anos, per-

demos uma casa no sítio, 
por falta de bombeiros! 
Foi uma pena!

Com certeza o traba-
lho de recuperação de 
toda essa parte elétrica 
e telefônica será muito 
grande!

Enfim, os nossos bra-
vos voluntários conse-
guiram diminuir o estra-
go do fogo que poderia 
ter sido muito maior!       

CALOR NUNCA 
SENTIDO HÁ ANOS!!!

Fundado em 9 de junho de 1994

R A de Athäyde
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O homem é um animal gre-
gário. Aristóteles dizia que o ho-
mem não pode suportar a ideia 
de estar só consigo, quer ser uni-
dade e não individualidade.

A pandemia que se instalou 
no planeta desde o fim do ano 
passado, mas sem data para 
terminar, pegou o ser huma-
no de surpresa ao defrontá-lo 
com a “COrona VIrus Disease” 
(Doença do Coronavírus), que 
agrega o “19” por se referir a 
2019, quando os primeiros ca-
sos em Wuhan, na China, foram 
divulgados publicamente pelo 
governo no final de dezembro.

O assunto, por demais com-
plexo, gera discussões, análises 
científicas e nem tanto, levando 
teorias e comprovações ao co-
nhecimento do público, igno-
rante na matéria, não raro com 
pouca ou nenhuma compreen-
são do que está sendo discuti-
do e exposto. Para sua proteção 
o ser humano aprendeu, de for-
ma simples, que deve manter o 
distanciamento social, lavar as 
mãos com frequência fazendo 

Sua vida é tão importante quanto a minha 
uso de água e sabão ou álcool 
em gel 90, usar máscaras em 
quaisquer ambientes. De resto, 
permanece sem entender mui-
to bem – ou entendendo muito 
mal – como tecnicamente são 
avaliados os critérios que de-
terminam o estágio em que se 
encontra a doença no seio das 
populações.   

A estratégia para lidar com a 
CoVid-19 é, na opinião de diver-
sos cientistas, limitada demais 
para deter o avanço da doença. 
“Todas as nossas intervenções 
se concentraram em cortar as 
rotas de transmissão viral para 
controlar a disseminação do pa-
tógeno”, escreveu recentemente 
em um editorial Richard Horton, 
editor-chefe da prestigiosa re-
vista científica The Lancet.” Pa-
rece ser muito pouco ainda, o 
que levou ao desenvolvimento 
de vacinas em tempo recorde 
de olho no bilionário e lucrativo 
mercado mundial.   

O fato é que adentramos em 
uma Nova Era, apesar da resis-
tência ferrenha do ser humano 

reconhecê-la em maior ou me-
nor grau. O embate economia/
política/saúde leva esse ser dito 
pensante a considerar o bolso e 
a forma de encarar a “liberdade” 
mais importantes que a vida. 
Os bilhões de potenciais veto-
res (veículos transmissores de 
doenças) à solta e mais de um 
milhão de óbitos mundo afora 
nestes nove meses parecem não 
alterar o viés de como enxerga-
mos a sobrevivência. E quanto 
as flexibilizações? Abriram-se as 
porteiras!

Não estou certo se milhões 
de cruzes repousando em ter-
renos indigentes são suficientes 
para conscientizar o ser humano 
a repensar porque habita este 
planeta, qual sua função e seu 
destino. O somatório das for-
ças ativas em todo o universo é 
regente enquanto à orquestra 
– você, eu, nós - cabe ler as par-
tituras. 

A sua vida é tão importante 
quanto a minha! Cuide-se! 
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Michael Harteman

Com o objetivo de conhecer 
um pouco mais das propostas 
dos candidatos a prefeito de 
Holambra, o JC trás duas re-
portagens. Na primeira, abor-
daremos os temas Saúde, Em-
prego e Infraestrutura, além 
de saber de cada concorrente o 
porquê ele se considera a pes-
soa mais preparada para ser 
o próximo prefeito de Holam-
bra. A segunda reportagem, na 
próxima semana, abordará as 
áreas de Educação, Segurança 
e Esporte, além de um espaço 
livre para que o candidato fale 
com seu eleitor.

Propostas para a área de 
Saúde 

Zé Fermino: A 
saúde terá qua-
tro pilares prin-
cipais durante 
a nossa gestão, 

são eles: Expan-
são física e tecnológica da rede 
de saúde, ampliando o quadro 
de profissionais e expandin-
do a cobertura para diversas 
áreas de atendimento como: 
saúde mental, diabetes, casa 
da mulher e cuidados as ges-
tantes, cuidados domiciliares, 
entre outros. Ainda neste pi-
lar, vamos viabilizar a constru-
ção do Hospital Municipal que 
será o grande divisor de águas 
na questão do atendimento 
especializado e conforto aos 
pacientes da cidade. Criação 
dos conselhos municipais e de 

Candidatos a prefeito falam sobre  
propostas para Holambra

Saúde, emprego e infraestrutura foram os temas abordados; na próxima semana os candidatos falarão de educação, segurança e esporte 

bairro, para fomentar diálo-
go com a população e melhor 
atender a todas as necessi-
dades; Estreitar as relações 
com o governo estadual para 
garantir mais recursos; Saúde 
preventiva, visando qualidade 
de vida, redução na demanda 
de atendimento e filas, além 
de economia aos cofres públi-
cos que poderão ser reinvesti-
das na área.

Fernando Capa-
to: Precisamos 

nos dedicar ao 
fortalecimen-
to da atenção 

básica. É nessa 
fase que 80% dos 

casos são resolvidos, seja pelo 
acompanhamento de rotina 
ou pelas ações de prevenção. 
Pretendemos construir uma 
nova Unidade Básica de Saú-
de e um Pronto-Atendimento 
24 horas, ampliando horá-
rios da Farmácia Municipal 
e disponibilizando plantão 
permanente na área de pedia-
tria. Vamos criar um Centro 
de Especialidades Médicas e 
Odontológicas e um Centro 
Diagnóstico. Continuaremos 
a trabalhar através de consór-
cio com compras de exames, 
consultas e procedimentos a 
valores adequados. 

Cido Urso: 
Firmar convê-
nio com hospi-
tal particular: 
É preciso dar 

mais atenção 
a o s atendimentos emer-
genciais em Holambra. Prova 
disso, são os casos de maior 
complexidade que, muitas 
vezes, obrigam o pacien-
te a aguardar por uma vaga 
no SUS em cidades vizinhas 
por um prazo extenso de até 
uma semana. Como solução, 
vamos firmar convênio com 

hospital particular, a fim de 
reduzir também a fila de es-
pera para cirurgias, e assim 
atender de maneira mais dig-
na, oferecendo acolhimento 
rápido e de qualidade aos 
moradores da nossa cidade. 
Isso é avanço!

Propostas para a área de 
Emprego 

Fernando Capato: Am-
pliaremos a ofer-
ta gratuita de 
cursos técni-
cos, profis-
sionalizantes 
e de rápida 
a p r e n d i z a g e m n a s 
mais diferentes áreas. Criare-
mos o Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) em ca-
ráter imediato para interme-
diar a oferta e demanda de 
vagas de trabalho. E trabalha-
remos fortemente o incentivo 
ao empreendedorismo, já a 
partir da escola, reduzindo 
também a burocracia para 
formalização da atividade 
profissional. Vamos, ainda, 
criar incentivos para atração 
de novas empresas à cida-
de, permitindo a abertura de 
novas vagas que possam ser 
ocupadas pelo morador. 

Cido Urso: 
Re g u l a m e n -
tar a área(-
distrito) in-
dustrial de 
Holambra que 
há anos espera por e s s a  
iniciativa. Dar incentivos fis-
cais para que as empresas 

possam se instalar no muni-
cípio gerando novos postos 
de trabalho. Fomentar o em-
preendedorismo em Holam-
bra, incentivando a criação 
de novas empresas, aceleran-
do assim a economia local. 
Queremos desenvolver uma 
parceria com o Sebrae e a 
Associação  Comercial, para 
oferecer cursos de capacita-
ção e reciclagem para os em-
preendedores, ajudando os 
a manter suas empresas no 
caminho do progresso. Au-
mentar os investimentos no 
setor do turismo, uma das 
fontes de renda e emprego do 
Município, e manter as parce-
rias com eventos já existentes 
como a Expoflora, Enflor, Hor-
titec e outros.

Zé Fermi-
no: Em par-
ceria com o 
Contur, vamos 
fomentar even-
tos e exposições, e desta forma,  
alavancar o comércio local. 
Com isso, impulsionar a eco-
nomia municipal assim como 

a demanda por empregos. 
Além disso, vamos investir na 
capacitação profissional para 
que as novas empresas que se 
instalarem na cidade contem 
com mão de obra 100% local, 
e será criado o Banco da Terra.

Propostas para a área de 
Infraestrutura

Cido Urso: Plano 
de mobilidade ur-
bana, que até hoje 
não recebemos na 
Câmara, com isso 
a inclusão de: Ciclo-
vias; Novas estradas (en-
tre Rota dos Imigrantes e a 
Campo de Pouso); Melhorar a 
sinalização de trânsito; Cons-
trução de dois novos reserva-
tórios de água; Padronização 
das calçadas com a permeabi- ►
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lidade do solo; Padronização 
das placas, letreiros, lumino-
sos e materiais de divulga-
ção do comércio, evitando a 
poluição visual do município. 
Vamos implantar uma nova 
opção de acesso, ou seja, en-
trada e saída do Parque Re-
sidencial Imigrantes, que na 
prática vai interligar o bairro 
com a HBR 155, que vai sen-
tido Palmeiras, próximo ao 
sítio do Broek. 

Zé Fermino: A 
infraestrutura 
precisa urgen-
te de questões 
pontuais, como a 

construção da cai-
xa d’agua no Bairro Imigran-
tes e revisão da concessão 
de água no município e tra-
tamento de 100% do esgoto 
gerado no município. Além 
disso, o desassoreamento da 
prainha precisa ser revisto, já 

que a obra não foi feita corre-
tamente.

Fernando Ca-
pato: Estão entre 
nossas propos-
tas a ampliação 
do programa de 

pavimentação de 
estradas vicinais, da 

modernização do parque de 
iluminação pública dos bairros 
e de obras necessárias em de-
partamentos-chave como saú-
de, educação e saneamento. 
Esse último, com a construção 
de novas represas e reserva-
tórios em pontos estratégicos 
com o objetivo de ampliar a se-
gurança hídrica de Holambra. 
Buscaremos junto ao Estado a 
duplicação da Rodovia SP-107 
no trecho de acesso à cidade 
e a construção de novo trevo 
próximo à HBR-165, dando 
mais segurança aos moradores 
do bairro Imigrantes. 

Candidato, por que você se 
considera o melhor nome 

para Holambra? 
Zé Fermino: Eu sou 

apaixonado por Holambra, é 
uma cidade que me acolheu 
desde os 06 anos, e aqui 
construí minha 
vida e minha 
família. Sin-
to-me prepa-
rado, após 16 
anos de vida 
pública em que nunca dei-
xei de buscar o melhor para 
minha cidade e para o povo, 
que necessita de uma lide-
rança séria e que conheça 
as necessidades da cidade. 

Quero fazer de Holambra ci-
dade justa, com igualdade e 
atenção aos mais necessita-
dos, mais tecnológica e com 
uma administração que dia-
logue com a população.

Fernando Capa-
to: Temos com-
promisso de 
verdade com 
Holambra e 
com as pessoas 
da cidade. Déca-
das de relação e de história 
familiar com toda a nossa 
comunidade. Meu pai foi 
o primeiro prefeito após a 
emancipação do município 
e contribuiu muito para o 
desenvolvimento local ao 
longo de seus três manda-
tos. Além disso, acumulei 
muita experiência nos últi-
mos quatro anos como vice-
-prefeito, acompanhando de 
perto o trabalho e o funcio-

namento da administração. 
Temos projetos alinhados 
com as necessidades de Ho-
lambra e os anseios da nossa 
gente. Temos muita energia 
e vontade para fazer o que 
precisa ser feito.

Cido Urso: 
Venho me 
preparando 
há 12 anos, 
a t u a l m e n t e 
faço a faculda-
de de Gestão Pública e te-
nho a experiência de três 
mandatos como vereador da 
cidade. Conheço de perto as 
necessidades do povo e sei 
como posso ajudar a melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas, vou lutar constan-
temente para que Holambra 
possa crescer e se desenvol-
ver por igual, possibilitando 
uma cidade de oportunida-
des para todos.

►

Holambra confirma 15 novos casos de COVID-19
O Departamento Municipal 
de Saúde confirmou nesta 
quinta-feira 15 novos casos 
de COVID-19 no município. 
São agora, no total, 428. Des-
tes, 414 são considerados 
curados. Outras 32 pessoas 
aguardam, em isolamento, 
resultados de exames. Não 

há pacientes internados. A 
cidade contabiliza 3 mortes 
pela doença.
O bairro Imigrantes segue 
com o maior número de no-
tificações: 96. Em seguida 
vem o Palmeiras, com 42 e o 
Centro, com 40 casos confir-
mados.

De acordo com o di-
retor municipal de 
Saúde, Valmir Mar-
celo Iglecias, até 
agora 1836 pessoas 
já foram atendidas 
nas unidades de saú-
de  da cidade, em função 
do novo coronavírus. “Na 

última semana foram 
20 novos registros. 

Agora, contabiliza-
mos 15.
O número de ca-

sos está caindo, 
mas isso, em hipó-

tese alguma, significa 
que os cuidados devam ser 

flexibilizados”, explicou. “É 
fundamental que todos co-
laborem. O uso da máscara, 
o distanciamento social e 
a higiene regular das mãos 
continuam sendo importan-
tíssimos para que possamos 
afastar, de vez, essa grande 
ameaça.”
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O departamento municipal 
de Saúde de Holambra realiza 
neste sábado, dia 17 de outu-
bro, o Dia D da Campanha Na-
cional de Multivacinação para 
a atualização da caderneta de 

imunização. A ação contempla 
crianças, jovens e adultos de 
até 49 anos de idade. As doses 
serão distribuídas das 8h às 
16h nas unidades básicas San-
ta Margarida e Imigrantes.

“Entre as doses oferecidas 
está a contra a poliomielite, 
conhecida como paralisia in-
fantil. Devem recebê-la crian-
ças com entre 1 e 4 anos de 
idade”, conta o diretor muni-

Dia D da campanha de multivacinação 
será neste  sábado, 17/10

cipal de Saúde, Valmir Mar-
celo Iglecias. “O Dia D, em um 
sábado, facilita para quem 
não tem condições de rece-
ber a vacina durante a sema-
na é uma excelente oportuni-
dade para que a família toda 
vá junta ao posto de saúde 
para atualizar a caderneta”.

De acordo com a enfer-
meira da Vigilância Epide-
miológica da cidade, Wilma 
Gomes, é importante que os 
holambrenses de até 49 anos 
de idade procurem as unida-
des com Cartão Cidadão e a 
caderneta de vacinação para 
que os agentes de saúde ve-
rifiquem a necessidade de 
aplicação de alguma das do-
ses disponíveis pelo Sistema 
Único de Saúde.

Entre elas estão a BCG, 

Hepatites A e B, Pentavalente 
(difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B, meningite e infec-
ções por Hib), Vacina Oral Po-
liomielite e Vacina Inativada 
Poliomielite, Vacina Oral do 
Rotavírus Humano, Pneumo-
cócica 10 valente, Febre ama-
rela, Tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola), Tríplice 
bacteriana, DT (difteria e té-
tano), Tetraviral (sarampo, 
caxumba, rubéola e varicela), 
Meningocócica C e HPV.

As doses também estão 
disponíveis durante a sema-
na, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 13h às 
16h, nos postos Santa Marga-
rida e Imigrantes. Na unidade 
do Fundão este atendimento 
é realizado às terças-feiras 
das 13h às 15h30.

Confira dias 
e horários de 
vacinação:

PSF Santa Margarida
Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 11h30 e das 13h às 16h

PSF Imigrantes
Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 11h30 e das 13h às 16h

PSF Fundão
Terça-feira: 13h às 15h30

Dia D
Sábado, 17 de outubro
PSF Santa Margarida e PSF Imigrantes, das 8h às 16h

BEATRIS ATHAYDE 
CRP 1176/06

• Psicóloga - Adultos       • Atendimentos online
       (19) 9 8159 8257
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Estamos trabalhando somente para almoço, 
a noite ainda permanecemos fechados.

Estamos tomando todos 
os cuidados, Respeitando 
as regras e protocolos 

determinados para 
funcionamento ao  público. 

Aguardamos a sua 
presença!

Gabriela Magalhães

Holambra terá 11.751 
cidadãos aptos a ir às ur-
nas nos dias 15 e 29 de 
novembro, respectivos pri-
meiro e segundo turnos. O 
adiamento do pleito, ori-
ginalmente marcado para 
outubro, não foi a única 
mudança que o TSE imple-
mentou para as eleições 
municipais em função da 
pandemia.

O horário para votação 
foi estendido em uma hora, 
das 7h às 17h (horário lo-
cal), sendo das 7h às 10h 
horário preferencial para 
eleitores com mais de 60 
anos de idade, que fazem 
parte do grupo de risco 
para o coronavírus. Além 
disso, nas seções de vo-
tação, serão distribuídas 
máscaras e álcool em gel es-
tará disponível tanto para 
quem estiver trabalhando 
quanto para os eleitores. 

No chão terá sinalização 
adesiva para que se man-
tenha o distanciamento e o 
TSE sugere que cada eleitor 
leve sua própria caneta.

Dois milhões de pessoas 
devem trabalhar nas elei-
ções este ano no Brasil. Des-
tes, cerca de 30% são volun-
tários. No entanto, a Justiça 
Eleitoral está se acercando 
dos cuidados para que não 
haja convocação de pessoas 
que sejam do grupo de ris-
co, ou seja, maiores de 60 
anos ou com alguma doença 
pré-existente.

Segundo a Chefe de Car-
tório do Cartório da 075ª 
Zona Eleitoral de Mogi Mi-
rim, Rogeria Beatriz Loura, 
Holambra terá 120 mesá-
rios trabalhando nas elei-
ções deste ano.

Por motivo de seguran-
ça, este ano não haverá 
identificação digital, a bio-
metria, feita por 88,44% 
dos holambrenses.  Por-

Eleições municipais frente à pandemia: 
entenda as mudanças

Principais alterações abrangem local de votação e medidas de segurança sanitária

tanto devem ser apresen-
tados o Título de Eleitor 
e documento oficial com 
foto. Também poderá ser 
apresentado o título digi-
tal através do e-Título. Mas 
atenção: para aqueles que 
não fizeram o cadastro bio-

métrico a apresentação do 
título digital só será valida-
da mediante apresentação 
de documento oficial. 

Alteração de seção
De acordo com o Cartó-

rio da 075ª Zona Eleitoral 

de Mogi Mirim, ao qual Ho-
lambra pertence, algumas 
seções foram distribuídas 
para outras seções:

- Escola Ibrantina Car-
dona - seção 179 foi distri-
buída entre as 9 seções do 
local;

- Escola Jardim das Pri-
maveras - seções 466 e 480 
foram distribuídas entre as 
11 seções do local;

- Escola Jardim Flam-
boyant - seção 488 foi dis-
tribuída entre as 3 seções 
do local;

- Escola Parque dos Ipês: 
seção 380 foi distribuída 
entre as 7 seções do local.

Se você faz parte de uma 
dessas seções, não se preo-
cupe. A seção na qual você 
votará vai estar atualizada 
no título digital (e-Título) e 
nas listas que serão distri-
buídas no seu local de vota-
ção. Em caso de dúvida peça 
ajuda ao apoio logístico.

A Câmara Municipal de Ho-
lambra realizou no último dia 
5 de outubro, o descerramen-
to da placa do Sr Petrus Bar-
tholomeus Well na galeria de 
ex-presidentes do Legislativo.
Seu Pedro foi o primeiro vi-
ce-prefeito de Holambra em 
1993 ao lado de Celso Capato 
e presidente da Casa de Leis 
por três mandatos - 1997 a 
1998 e por dois seguidos en-
tre 2013 e 2016.

Receba seu jornal por WhatsApp
Peca já        (19) 98835-2244
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O amor não prende, liberta! Ame porque isso faz bem a você, 
não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode 

gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, 
conquista o carinho verdadeiro das pessoas.          Chico Xavier 

Na cozinha com o
Jornal da Cidade

Essa semana vamos provar que é pos-
sível fazer receitas de Talharim sem 
farinha.
Para isso, contamos com a contri-
buição da nossa leitora Camila 
Nogueira que dividiu conosco 
um dos pratos mais apreciados 
por sua família.

Serve 2 pessoas
• 2 cenouras  grandes
• 1 litro de água
• Sal a gosto

Preparo
• Descasque as cenouras e corte 
fatias finas de cima para baixo
• Corte as fatias em tiras
• Ferva a água com sal e despe-
je as cenouras em tiras
• Deixe cozinhar por 6 minutos 
ou até que atinja o ponto ideal 
(vai depender da grossura das 
tiras)
• Escorra

Molho bolonhesa:
• 1 cebola média bem picada
• 1 dente de alho
• 1 e 1/2 colher (sopa) de azeite
• 100g de extrato de tomate 
• 1 folha de louro
• 250g de carne moída
• 1 xícara de água
• 1/2 colher (chá) de açúcar
• sal, pimenta do reino, orégano

Preparo:
• Frite no azeite a cebola pica-
da e o alho bem amassado

• Quando já estiverem trans-
parentes e moles, acrescente o 
extrato de tomate e a folha de 
louro.
• Misture e deixe refogar de 5 a 
10 minutos em fogo baixo, me-
xendo o tempo todo.
• Adicione a carne, dê uma mis-
turadinha e deixe corar.
• Quando estiver corada, pro-
vavelmente 5 minutos depois, 
acrescente a água e o açúcar. 
Deixe a mistura ferver até en-
grossar.
• Tempere a gosto com sal, pi-
menta do reino e orégano

Finalização do prato
• Coloque o Talharim de ce-
noura  ainda quente  num 
refratário  e despeje o molho 
por cima, decore com salsinha 
picada e sirva com parmesão 
ralado

Você também quer partici-
par da nossa cozinha? 
Mande sua receita testada, 
aprovada e com foto do pra-
to finalizado  para o e-mail:  
contato@jcholambra.com.br

Talharim de cenoura ao 
molho boloanhesa

PIX é a nova ferramenta para 
pagamentos instantâneos
Entenda as vantagens dessa transação bancária  entre contas

Noemi Almeida

Nos últimos dias, inúme-
ras notícias circulam sobre 
a chegada do PIX, um novo 
meio de pagamentos ins-
tantâneos (PI) e transações 
entre contas, que será uma 
alternativa com menor para 
os usuários.

Nos casos do DOC (Docu-
mento de Ordem de Crédito) 
e da TED (Transferência Ele-
trônica Disponível), além do 
custo alto ainda  tem o prazo 
de efetivação da transação, 
mas mesmo assim são utili-
zados por questões de segu-
rança e de tempo, uma vez 
que  evitam enfrentar as filas 
nos bancos.

O PIX permitirá transa-
ções 24 horas por dia, 7 dias 
na semana diferente dos 
meios atualmente existentes, 
que possuem limitações de 
horário e dias em sua opera-
ção. Além disso, a transação 
ocorrerá em poucos segun-
dos, uma evidente vantagem 

sobre os meios de pagamen-
to atualmente existentes.

Dentre os objetivos do 
PIX destaca-se a intenção de 
propiciar melhor competi-
tividade entre instituições 
financeiras, maior agilidade 
nas operações e com meno-
res tarifas.

Para usar o PIX será neces-
sário que, tanto quem envia o 
dinheiro quanto quem rece-
berá tenham uma conta em 
banco. Não precisa ser con-
ta corrente. Na definição do 
Banco Central, as chaves PIX 
são ‘apelidos’  utilizados para 
identificar a sua conta. Pode-
rão ser adicionados quatro ti-
pos de chave PIX a uma conta: 
CPF ou CNPJ, e-mail, número 
de telefone celular ou a cha-
mada chave aleatória.

De acordo com o gerente 
de contas do Banco Bradesco 
em Holambra, Caio Machado 
Francatto,  o PIX serve tanto 
para contas físicas quanto 
jurídicas. “É um facilitador 
para transações que vai ser 

muito bom para pagar e rece-
ber”, afirma.

Se todos aprenderem a 
mexer nesse sistema  tam-
bém é provável que as filas 
nos bancos diminuam. Para 
os idosos, que podem estar 
assustados com tantas mu-
danças, o especialista garan-
te que não é necessário se 
preocupar. “É fácil de apren-
der até para uma criança”, 
ressalta. O Banco Central 
prevê que inicialmente, as 
transações ocorram mais pe-
los aplicativos dos bancos no 
celular. Porém, futuramente, 
o novo sistema também esta-
rá disponível nos caixas ele-
trônicos.

O início das operações es-
tão previstas para 16 de no-
vembro, porém os bancos já 
começaram a fazer o cadas-
tramento de usuários que se 
utilizarão do PIX. Correntistas 
de Holambra que queiram fa-
zer seu cadastro ou tirar dúvi-
das, deverão entrar em conta-
to com as suas agências.
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● EMPREGOS ●

Sitio Viva Flora contrata:

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

Interessados enviar currículo 
para vivaflora@yahoo.com

Pré requisitos: 
• Ensino médio completo ou cursando superior
• Experiência na área 
• Ser pró-ativo
• Comunicativo
• Irá administrar e supervisionar unidade de      
  produção de flores e plantas ornamentais

Família contrata

EMPREGADA DOMÉSTICA
COM REFERÊNCIAS

Interessados enviar cv para chrisnemira@hotmail.com

Para trabalhar em Holambra: limpar, lavar, passar e cozinhar. 
Salário de R$1.400,00 regime de CLT. 
De segunda a sexta das 07h às 16h e sábados das 07h às 11h.
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Pequenos produtores rurais e agricultores fami-
liares poderão renegociar débitos inscritos na Dívi-
da Ativa da União com descontos de até 100% nas 
multas, nos juros e nos encargos. A Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) lançou ontem 
(1º) uma nova modalidade da transação excepcio-
nal para essas categorias.

Com potencial de beneficiar até 210 mil produto-
res, o programa abrangerá dívidas do crédito rural, 
débitos com o Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
e com o Acordo de Empréstimo 4.147-BR, que trata 
de débitos com o Programa Cédula da Terra.

A PGFN oferecerá três tipos de acordo e a ade-
são poderá ser feita até 29 de dezembro deste 
ano, por meio do portal Regularize. Basta deve-
dor ir à opção “Negociação de Dívida” e clicar em 
“Acessar o Sispar”. Em seguida, o contribuinte 
preencherá um formulário eletrônico e saberá se 
está apto à renegociação e receberá uma propos-
ta de adesão.

Modalidade criada para socorrer contribuintes 
em dificuldade por causa da pandemia de covid-19, 
a transação excepcional só abrange dívidas de difícil 
recuperação, que procedem de devedores falidos, 
em recuperação judicial ou inscritos há mais de 15 

PGFN lança renegociação de dívidas 
de pequenos produtores rurais

Nº 1187 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art.  1525, números   1, 3,  4 e 5, do Código Civil Brasileiro: 
IVANÊS ANTONIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profissão agricultor, nascido em  Girau do Ponciano AL,  no dia dezes-
seis de novembro  de mil novecentos e setenta e quatro  (16/11/1974),  residente 
e domiciliado no Sítio Primavera, s/nº, Fundão, Holambra, SP,CEP: 13825000 
filho de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS  e de FRANCISCA MARIA DA CON-
CEIÇÃO. 
EDNEIDE BERNARDO DA SILVA , nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão agricultora, nascida em Junqueiro AL, no dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco  (16/08/1985), residente e domicil-
iada no Sítio Primavera, s/nº , Fundão, Holambra, SP,  CEP: 13825000, filha de  
CÍCERO BERNARDO DA SILVA  e de EDJANE MARIA DA SILVA. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local. 

Nº1188 
Faço saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos exigidos  pelo 
art.  1525, números   1, 3 e  4, do Código Civil Brasileiro: MURILO GODOI 
MASSE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão técnico agríco-
la, nascido em Bragança Paulista SP, no dia seis de maio  de mil novecentos e 
noventa e seis  (06/05/1996), residente e domiciliado no Sítio São Cristovão, s/
nº , Borda Mata , Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de DORIVAL MASSE 
JUNIOR e de LUCILENE APARECIDA DE GODOI MASSE. 
MARILIA CORCELLI FERNANDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Campinas-SP (registrada em Itatiba-SP), no 
dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e três (20/12/1993), residente 
e domiciliada no Sítio São Cristovão, s/nº, Borda da Mata, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de EVANDRO VALDES ALVES FERNANDES  e de CLAU-
DIA TERESA CORCELLI FERNANDES. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calosida-
de, 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 ●

anos da dívida ativa sem garantias que possam ser 
executadas ou suspensão de exigibilidade. Somente 
o contribuinte que receber as classificações “C” e “D” 
poderá fazer a renegociação.

Em entrevista coletiva para lançar o programa, 
o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo 
Soriano, destacou que a transação excepcional re-
presenta uma forma de ajuda durante a crise eco-
nômica provocada pela pandemia de covid-19.

Fonte: Agência Brasil

- Manutenção de móveis planejados 
- Projetos de design de interiores 
- Móveis 100 MDF  e também em Metalon

(19) 3896-4522
     (19) 99349-8765

Aniversário da Cidade será  celebrado 
com apresentação teatral transmitida 
pela da internet

Aniversário não pode passar em branco e Os 29 
anos de emancipação político-administrativa de 
Holambra serão celebrados com apresentação 
teatral, transmitida por meio da internet, no dia 
25 de outubro. É o espetáculo “Histórias Encaixo-
tadas - Teatro Lambe-Lambe” com duas sessões, 
às 10h e às 18h, que poderão ser conferidas por 
meio do perfil do Grupo Varanda Teatro no Insta-
gram (@varandateatro. 
A montagem é composta por quatro pequenos 
espetáculos inspirados em obras de grandes ar-
tistas plásticos. Após cada apresentação será re-
alizado um bate-papo entre o elenco e o artista 
Antônio Carlos Théko, diretor da Companhia Ga-
lhofeiros, sobre curiosidades do município e as 
manifestações culturais locais.
A iniciativa é viabilizada por meio do Programa 
de Ação Cultural (PROAC) da  Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do Governo do Estado 
de São Paulo. 
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por Izildinha PilliFique
Ligado Comemorando o Dia das Crianças

Louco por automobilismo

Namoro 
internacional

O cantor Zezé di Camargo aproveitou o Dia das Crianças para um momento divertido com os netos José Marcus e João 
Francisco, filhos de Wanessa Camargo e Marcos Buaiz .”Hoje é o dia deles né!!Com eles eu volto a ser criança!”, comentou 
o sertanejo,  em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Durante uma participação no programa The Noite, de Danilo Gentili, SBT, 
Caio Castro confessou que é apaixonado por automobilismo e carros es-
portivos. E numa dessas histórias de carros, ele contou que o manobrista 
do condomínio onde mora acabou batendo sua Ferrari (avaliada em R$ 
2,6 milhões) na pilastra da garagem. o ator explicou que o rapaz ligou 
para seu apartamento chorando após o acidente: “Meu apartamento em 
São Paulo tem garagem com manobrista, né? Teve um dia que eu che-
guei: ‘Ô, beleza! Boa noite! Como vai?’. Eu subi... Deu quatro minutos e o 
interfone tocou. Aí falei: ‘Ué...Beleza, acho que trouxe comigo a chave... 
Alô?’. E o rapaz chorando: ‘Ô, Seu Caio. Eu bati seu carro’. Eu achei estra-
nho... Não entendi. Ele estava muito desesperado mesmo. Muito nervo-
so. (Perguntei) ‘Bateu como?’ Aí ele disse: ‘Não, não. Bateu aqui. O Senhor 
pode descer?’”, lembrou ele. “Peguei o elevador de manhã e o síndico do prédio disse: ‘Que situação, né, Caião?’ E eu: ‘P***! 
Bateu mesmo’ (risos). Tinha batido o retrovisor numa pilastra (...) Meu carro você tem que engatar e acelerar, mas o pé tem 
que ser na manha. Você dá um totozinho e ele dá um ‘vráa’. Foi aí que bateu e quebrou. É a falta de costume. Mas ele não teve 
culpa. Deu tudo certo. O cara está lá até hoje”, disse o ator, que brincou ao falar sobre o preço do conserto: “Bota aí um preço 
alto mais a importação de um produto (risos)”, continuou. “Todo mundo que conheço e tem esses carros esportivos diz que 
só sai no fim de semana porque, na hora que ele for vender, a quilometragem vai estar baixa. Eu falo: ‘Ô, chefe, você paga não 
sei quantos milhões num carro a pra ficar andando fim de semana?’ Meu carro tem mais de 30 mil quilômetros rodados (...) 
Eu ando mesmo. Ando para ir na padaria, pô. Carro é feito para andar”, completou.

Uma história de vida
Gente, eu assisti a entrevista que a jornalista Leda Nagle fez com 
a cantora de funk  Jojo Todynho. Sinceramente,  fiquei surpresa 
com as declarações da funkeira de Bangu, RJ. Antes de explodir 
com o sucesso e ficar nacionalmente conhecida com o hits  “Que 
tiro foi esse”, ela trabalhava como diarista, com sua mãe,  em 
casa da alta sociedade do Rio. Nesse período, disse que apren-
deu a ser uma pessoa organizada e ser muito família. “Apren-
di com minha mãe e suas patroas os bons costumes!, disse ela.  
Jojo garantiu que quem faz a faxina de sua casa é ela mesmo. 
“Eu adoro faxinar. Limpo minha casa e ainda dou dicas para as 
pessoas”, declarou Jordana Gleise de Jesus Menezes, com seus 
22 anos, mais conhecida como Jojo Todynho. Jojo também tra-
balhou como camelo.   No quesito amoroso arrebentou a boca 
do balão. “Tive seis maridos e já fui viúva duas vezes. Começo 
a namorar, caso e, se não der certo, separo. Na mesma semana 
eu já arrumo outro. Não dá nem tempo de sofrer”, relatou Jojo.. 
Durante a entrevista, Jojo também revelou que já foi traída vá-
rias vezes, porém, nunca foi infiel. Inclusive, ela deixou uma dica 
para aqueles que estão em um relacionamento e não querem 
trair: “Quando estou interessada por alguém, eu termino e vou 
ficar com a pessoa. Qualquer coisa, depois eu volto”, revelou. A 
funkeira também diz que segue na dieta com pouco carboidrato 
e garante que vai à academia todos os dias pela manhã e pratica 
luta no período da noite. Por fim, foi questionada sobre a cirur-
gia plástica que fez nos seios. “Tirei 1,8 kg de cada peito. Dava 
para fazer um churrasco de maminha”, brincou.

Camilly Victoria, filha de Xan-
ddy e Carla Perez, usou as re-
des sociais para fazer decla-
ração de amor ao namorado 
gringo, Red Rum. A família 
mora nos Estados Unidos há 
muitos anos.

Gente, sempre ficamos surpresos com os fins dos casamentos dos famosos. Só que não. Se 
casam apaixonados, têm filhos lindos, postam felicidade, declaram amor e de repente não 
é nada disso. Parece até brincadeira de um conto de fadas. Antigamente,  os casamentos 
duravam bem mais. Na verdade, mantinham o relacionamento, mantinham o casamento 
a todo custo. Por causa dos filhos e de toda família. No final, dava tudo certo. Envelhe-
ciam e criavam juntos seus filhos. Eu digo que hoje,  as pessoas se casam pensando estar 
brincando de casinha. rsrs  Hoje não precisa aturar ninguém. Uma, duas e três crises e o 
casamento acaba. Assim do nada ou pela traição  por um deles. E uma separação que está 
na boca do povo é de Gusttavo Lima e Andressa Surita. Ele um cantor de grande sucesso 
e ela uma modelo admirada por muitos. Cada casal tem as suas regras de convivência, 
seus gostos e um jeito de levar a relação. Como você já deve saber, o cantor Gusttavo Lima 
anunciou a separação da modelo Andressa Suita na última sexta-feira (9). Na manhã desta 
terça-feira (13), Andressa Suita postou uma série de vídeos contando como o término foi 
inesperado para ela. Algo que chama atenção no relato da modelo é o fato dela ter sido 
acordada de madrugada, que já acho uma grande sacanagem, para ouvir que não dava 
mais para os dois seguirem juntos. “A gente tinha acabado de chegar de uma viagem fa-
miliar e, na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não 
dava mais para a gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo 
e sem abertura para eu poder salvar nosso casamento. Gusttavo Lima, definitivamente, 
conseguiu transformar um momento difícil num pesadelo”, disse Andressa. E com razão. 
Andressa reclamou que não teve oportunidade nem de “salvar o casamento”, mas se o 
outro não quer, não tem por que insistir. “Onde um não quer, dois não brigam, não casam 
e não continuam juntos. Pode ser pelo motivo que for, mas pelo amor de tudo o que é 
sagrado: tenha o mínimo de consideração pela outra pessoa quando for terminar um re-
lacionamento.”, completou a ex- de Gusttavo Lima.  Realmente é uma situação delicada e 
única. Boa sorte para os dois e para dois lindos filhos que tiveram.

A separação que abalou



12

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 16 de outubro de 202012
Atendimento virtual na área da saúde é uma boa alternativa

A Telemedicina e as consultas por whatsapp são ferramentas importantes para ajudar o profissional e o paciente

Dálete Minichiello

Em tempos de isolamento 
domiciliar, “o novo jeito de 
ser” dá a possibilidade de re-
alizar consultas médicas sem 
sair de casa, o que auxilia o 
médico no atendimento e o 
paciente na sua necessidade. 
De acordo com o Conselheiro 
e 1º Secretário do Cremesp 
– Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Pau-
lo -, Angelo Vattimo, não há 
restrições em especialidades 
médicas para a aplicação da 
telemedicina durante a pan-
demia, de acordo com as leis 
que foram estabelecidas du-
rante a fase de quarentena. 

A Telemedicina trata-se 
de um processo avançado em 
tecnologia para monitora-
mento de pacientes, troca de 
informações médicas e aná-
lise de resultados de exames. 
Estes são feitos de forma digi-
tal, como apoio para a medi-
cina tradicional. Para o Con-
selheiro, após a pandemia é 
necessário que haja uma nova 
legislação. “Nós precisamos 

que haja uma regulamentação 
porque muitos (profissionais) 
estão fazendo atendimento 
via whatsapp e isso não é te-
lemedicina”, diferencia. 

E foi pelo whatsapp que 
a paciente Andréia Olivei-
ra conseguiu agendamento. 
“Pela primeira vez passei por 
uma consulta por vídeo cha-
mada com um clínico geral. O 
médico foi muito atencioso e 
rapidamente pôde perceber 
o meu grau de ansiedade”. 
Na sequência, Andréia pôde 
realizar a sua terapia e segue 
com o tratamento psicológi-
co online semanalmente. 

A Ana Carolina Monteneri 
Pinto, Farmacêutica Home-
opata passou também a dar 
consultorias homeopáticas 
por chamada de vídeo. Se-
gundo ela, estes atendimen-
tos em época de pandemia 
são de extrema importância. 
“Algumas pessoas são mais 
vulneráveis a adquirir a do-
ença (covid) e mesmo assim 
não podem deixar de ter o 
atendimento, pois, precisam 
de acompanhamento espe-

cializado, o meio remoto veio 
para amenizar as grandes 
mudanças que andam acon-
tecendo”, acredita. 

Quanto aos cuidados para 
realizar um atendimento de 
forma funcional e organiza-
da é importante reservar um 
horário para o atendimento, 
estar em um local reservado, 
calmo, verificar o sinal da in-
ternet, de forma que não haja 
interrupções, nem interfe-
rências externas e expressar 
ao profissional o problema 
que o levou a procurá-lo de 
forma clara e objetiva. “Os 
atendimentos online são sem 
dúvida uma tendência do 
mundo moderno em que vi-
vemos. Mas, o contato com o 
paciente, o examinar é indis-
pensável”, aponta.

Segundo a psicóloga Lour-
des Calixto Braga, as consul-
tas virtuais são ótimas e tão 
eficientes quanto os atendi-
mentos presenciais. “Com 
exceção do atendimento às 
crianças, que, devido às di-
nâmicas/testes devem ser 
presenciais. Recomendo o 

paciente considerar indica-
ções, pesquisar o currículo 
do profissional, além de veri-
ficar no conselho da classe do 
mesmo”, indica. 

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde de Ho-
lambra, ainda não há atendi-
mentos online na cidade. Para 
Angelo, os atendimentos vir-
tuais pós-pandemia precisam 
ser regulamentados com mais 

precisão e saber em que tipo 
de situações devem ser aplica-
dos. “A telemedicina não subs-
titui a consulta presencial, em 
maneira nenhuma, isso não é 
possível, a medicina não vai 
acabar. Nos moldes atuais, 
tem que ser uma ferramenta a 
mais para o médico, para aju-
dá-lo e também o paciente e 
não substituir a maneira pre-
sencial”, explica. 

Ana Carolina, farmacêutica


