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Legislativo aprova 
revisão e  

atualização da 
Lei Orgânica 

Holambra forma a 
primeira turma do polo 
local da universidade 
virtual de São Paulo

Novembro Azul:
Ampliação nos horários de 
funcionamento nos PSFs facilitam 
atendimento aos homens holambrenses

Como funcionarão os 
serviços e espaços 
públicos no feriado 
de 15 de novembro

Último dia para 
a atualização do 
Cadastro Único no 
CRAS de Holambra

Os vereadores holambrenses aprovaram, em segundo turno, o 
Projeto de Revisão da Lei Orgânica de Holambra. A lei age como 
um estatuto constitucional de âmbito municipal, disciplinando 
a vida pública na cidade, definindo regras de funcionamento 
da administração pública e dos poderes municipais, diretrizes 
básicas de desenvolvimento, meio ambiente, saúde, educação, 
cultura, assistência social, entre outros, respeitando sempre a 
Constituição Federal e a Constituição do Estado. A proposta se-
gue para promulgação da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Aos 39 anos, Leandro Marques pôde, por meio do polo de 
Holambra, concluir sua primeira graduação. Agora, forma-
do, celebra a conquista: “sempre quis atuar na área da Edu-
cação. Além disso, Pedagogia nos oferece muitas oportuni-
dades de trabalho. A formatura foi um sonho realizado. É 
uma sensação única”, explicou o formando. A Univesp foi 
criada em 2012 com o propósito de colocar a tecnologia a 
serviço da educação e assim, contribuir com a universaliza-
ção da excelência do Ensino Superior no Brasil.
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A prevenção em saúde é 
uma peça fundamental na 
qualidade de vida das pessoas 
assim como o mote da saúde 
pública é um dos princípios 
básicos do PSF – Programa da 
Saúde da Família. 

O grande problema é que 
os postos de saúde funcionam 
no horário das 7 às 16 horas, 
período em que a maioria dos 
trabalhadores, em especial os 
homens, estão nos seus locais 
de trabalho.

A acertada e bem vinda 
decisão do Departamento de 
Saúde em estender o horário 

de funcionamento dos PSFs 
até as 19 horas, destinados 
exclusivamente aos homens 
que trabalham em período in-
tegral, representa um avanço 
enorme na possibilidade des-
tes buscarem a atenção pre-
ventiva. 

É um passo importante 
para a ampliação do funcio-
namento ampliado exclusivo 
para os trabalhadores de am-
bos os sexos, que muitas vezes, 
não conseguem ou não podem 
deixar seu trabalho para um 
exame preventivo, no horário 
das 7 às 16horas. 

Quase sempre, com orça-
mento apertado, as prefeitu-
ras têm dificuldade de ampliar 
os horários de funcionamento 
das unidades de saúde, pelo 
custo adicional que acarreta. 
Mas, quando há decisão po-
lítica e compreensão que, em 
saúde, prevenir é muito mais 
barato do que curar, os custos 
são sempre realocados. 

Parabéns aos administra-
dores públicos de Holambra 
que internalizam corretamen-
te o preceito constitucional de 
que Saúde é dever do Estado e 
direito do cidadão.

Saúde do homem
Histórias de Dona Ilda

ajudante no mesmo instan-
te ligou na rádio e uma pes-
soa que nos atendeu nos 
informou que sim, poderí-
amos encontrá-lo ali, mas 
somente no dia seguinte a 
partir das nove da manhã, 
nesse momento já estava 
em êxtase de tanta emoção 
e ansiedade....

No dia seguinte ligamos 
novamente e para minha 
alegria o próprio Flávio me 
atendeu, a princípio com 
algumas pegadinhas para 
ver se ele descobria quem 
estava a falar com ele, a 
pista “carteira escolar” o le-
vou as lágrimas, “meu Deus 
eu não acredito que estou 
a falar com minha amada, 
querida e linda professora 
Ilda”, foi um misto de emo-
ções, ele me fez uma linda 
homenagem em seu pro-
grama de rádio, tocou a 
música que eu adorava ou-
vi-lo cantar, com isso digo, 
que lecionar, ensinar é um 
ato de amor e dedicação, 
e a vida retribui com reen-
contros que jamais serão 
esquecidos....

Dedicado ao meu que-
rido ex-aluno Flávio Car-
valho (cantor, compositor, 
apresentador).

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

O reencontro
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

No meio desse enrosco 
político e esportivo que es-
tamos a viver, leia-se transi-
ção de governo e definição 
de jogadores para disputar 
a Copa do Mundo 2022, o 
mundo continua girando e 
a vida segue, de formas dis-
tintas. Para uns, que com 
ela se preocupam, e outros 
tantos, que se achando 
eternos “chutam a bola de 
bate-pronto”.  

Acabo de perder um 
amigo, chamado aos céus, 
vítima da Covid-19. Mais 
que amigo, um irmão não 
consanguíneo. Mais irmão 
que muitos de sangue. 

Creio que são inúmeras 
as pessoas que podem sentir 
o pesar pela falta e a alegria 
de com ele ter convivido por 
tantos anos. Um privilégio 
vê-lo nervoso ao extremo a 

cada jogo de seu apaixona-
do Palmeiras, inconformado 
nas derrotas, uma criança 
nas vitórias. Merecia, em sua 
última morada, levar consi-
go uma bandeira alviverde. 
Até pensei em fazê-lo, mas 
minha impossibilidade de ir 
e vir no momento frustrou-
-me o desejo. 

Mas estou certo de que, 
onde quer que se encon-
tre, saberá que este ami-
go-irmão mantem vivo 
seus momentos de alegria 
e frustração tirando sarro 
– como bom corintiano – 
quando os resultados não 
lhes eram favoráveis.   

Talvez não soubesse 
que desde 1917 jogaram 
352 vezes com 125 vitó-
rias do seu Palmeiras, seu 
Verdão. E do Curingão, 
apenas 125. O Verdão com 

511 gols e o time de várzea 
apenas 469. Teria ficado 
feliz em saber, com aquele 
sorriso tímido, quase ingê-
nuo, que a todos cativava. 
Um diamante.

É, meu irmão, a vida lhe 
proporcionou muitas ale-
grias. Uma esposa e uma 
filha diferenciadas neste 
mundo conturbado, um 
concunhado e cunhada 
que o amaram desde sem-
pre, que levarão sua ima-
gem até os últimos dias em 
seus corações. E de milha-
res de amigos que guarda-
rão em suas memórias mo-
mentos inesquecíveis de 
convivência fraterna.

Até mais ver querido ir-
mão.

Roberto
Holambra, 07 de no-

vembro de 2022    

Requiem para um irmão

Semana passada estava 
lendo e relendo umas ano-
tações antigas de crônicas 
a qual havia escrito a mui-
tos anos, quando me depa-
rei com uma do tempo em 
que lecionava na cidade de 
Capivari, essa história me 
emocionou muito, pois se 
tratava de um aluno muito 
querido e especial, ele era 
muito jovem mas amava a 
música, tinha um talento 
incrível pra compor e can-
tar suas próprias canções....

Certa vez firmamos um 
acordo eu o ensinava e ele 
nos encantava com sua voz 
e seu violão, acordo firma-
do e toda aula lá estava 
ele inspirando seus cole-
gas enquanto eles pinta-
vam ele cantava! Certo dia 
ele chega na minha aula 
sem o seu violão, no mes-
mo instante lhe disse: vol-
ta já para sua casa e traga 
o seu violão e assim o fez, 
que saudades daqueles 
momentos..... e a partir daí 
começou a nossa corrida 
contra o tempo, precisava 
encontrar esse aluno que 
a muitos anos atrás me 
encantava e me agraciava 
com suas canções, foi aí  
que minha ajudande que 
me acompanha,  entrou na 
ideia comigo de encontrar 
o tal aluno....e assim se foi 
ao longo da tarde.

O nome desse querido 
aluno, cantor e compositor 
Flávio Carvalho, depois de 
longas pesquisas na Inter-
net descobrimos seu para-
deiro, atualmente ele tra-
balha em uma rádio FM na 
cidade de Capivari, minha 
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Saúde amplia funcionamento de PSFs  
para atendimento exclusivo de homens

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
inicia nesta quarta-feira, dia 
9 de novembro, campanha 
que tem por finalidade incen-
tivar os homens holambren-
ses a colocarem a prevenção 
em dia. A ação faz parte do 
movimento Novembro Azul. 
Durante este mês, duas uni-
dades de atendimento da 
cidade terão o horário esten-
dido com o objetivo de aten-
der exclusivamente este pú-
blico. Às segundas, quartas 
e quintas-feiras, o PSF Santa 
Margarida ficará aberto até 
às 19h. O do bairro Imigran-
tes funcionará, em caráter 

excepcional, quintas e sextas, 
das 17h às 19h e das 17h às 
18h, respectivamente.

A população masculina 
será estimulada a procurar 
os postos para consulta com 
clínico geral. Nesta mesma 
ocasião será possível ser 
atendido por dentista para 
avalição bucal e posterior 
agendamento em caso de 
necessidade de tratamen-
to odontológico. Para isso, 
basta apresentar o Cartão 
Cidadão. De acordo com o 
diretor da pasta, Valmir Mar-
celo Iglecias, durante este 
primeiro atendimento, além 
de orientações para preven-

ção do câncer de próstata, 
será realizada uma avalia-
ção geral com objetivo de 
diagnosticar doenças como 
hipertensão, diabetes, coles-
terol, entre outras.

“Entre 17h e 18h ou 19h, 
dependendo da unidade e do 
dia da semana, o atendimen-
to será somente para os ho-
mens”, falou Iglecias. “A ideia 
é atender aqueles holam-
brenses que, em função do 
trabalho, não conseguem ir 
até o local em horário comer-
cial. A detecção precoce nos 
possibilita mais chances de 
tratamento. Cuidar da saúde 
é fundamental”, disse.

Boletim Covid-19 
17/11/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4917
0

10700

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4897 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 0 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15617 Total de atendimentos

Novembro Azul - Atendimento ampliado 
exclusivo para homens

Outubro Rosa

PSF Santa Margarida
Segundas, quartas e quintas-feiras
Atendimento entre 17h e 19h

PSF Imigrantes
Quintas-feiras
Atendimento entre 17h e 19h
Sextas-feiras
Atendimento entre 17h e 18h

Além do trabalho rotineiro de orientação às moradoras, Holambra realizou durante o 
Outubro Rosa - campanha de promoção da conscientização sobre o câncer de mama e 
de alerta a respeito da importância de exames preventivos para o diagnóstico precoce da 
doença - um mutirão de mamografias. Foram realizados 108 procedimentos. Em média, 
mensalmente, são feitos 40.
Para reforçar a importância da prevenção, profissionais dos postos de atendimento 
em saúde do município utilizam entre outubro e novembro camisetas temáticas das 
campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul com a finalidade de dar visibilidade ao tema.
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Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

Departamento imuniza 47 holambrenses 
no Dia V de Multivacinação

Adultos e crianças: 47 
holambrenses se colocaram 
em dia com sua situação 
vacinal no último domingo, 
6 de novembro, Dia V de 
Multivacinação na cidade. O 
atendimento, conforme pro-
gramação divulgada pelo 
Departamento Municipal 
de Saúde, ocorreu entre 8h 
e 13h nos PSFs Imigrantes e 
Santa Margarida.

Foram distribuídos imu-
nizantes como os que pro-
tegem contra diversos tipos 
de câncer (HPV), meningite 
(Meningo ACWY), poliomie-
lite e Covid-19 - sempre me-
diante avaliação das vacinas 

que faltavam na caderneta, 
respeitando o calendário e 
orientações de faixa etária 
do Ministério da Saúde.

O diretor da pasta em 
Holambra, Valmir Marce-
lo Iglecias, ressalta que a 
aplicação das doses segue 
durante a semana. A distri-
buição ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h30 
e entre 13h e 15h30, nas 
unidades do Imigrantes e 
Santa Margarida – esta úl-
tima, no Jardim das Tulipas. 
Na terças-feiras a imuni-
zação é realizada das 8h às 
11h30 no Palmeiras e entre 
13h e 15h30 no Fundão.
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Vereadores aprovam 

projeto para atualização 
da Lei Orgânica e 

propõem manutenção 
de ciclovias

Com o objetivo de proce-
der a reforma, atualização 
e modernização do ordena-
mento jurídico mais impor-
tante do município, ao longo 
deste ano vereadores promo-
veram estudos para a elabo-
ração do Projeto de Revisão 
da Lei Orgânica de Holambra. 

A proposta foi votada em 
segundo turno de discussão 
e aprovada por todos os par-
lamentares na última sessão 
ordinária realizada em 08 de 
novembro pela Câmara Mu-
nicipal de Holambra. O pro-
jeto segue para promulgação 
da Mesa Diretora. 

A Lei Orgânica age como 
um estatuto constitucional 
de âmbito municipal, disci-
plinando a vida pública na 
cidade, definindo regras de 
funcionamento da adminis-
tração pública e dos pode-
res municipais, diretrizes 
básicas de desenvolvimen-
to, meio ambiente, saúde, 
educação, cultura, assis-
tência social, entre outros, 
respeitando sempre a Cons-
tituição Federal e a Consti-
tuição do Estado.

A revisão foi proposta pela 
Comissão de Estudo e Revisão 
da Lei Orgânica do Municí-
pio, composta desde maio de 
2022 pelos vereadores Mauro 
Sérgio de Oliveira (Serjão), 
Eduardo da Silva (Pernambu-
co), Fabiano Soares, Hermin-
do Felix, Oriovaldo Venturini 
e Wilson Barbosa (Bigode). 

Ainda na sessão, os vere-
adores Mario Luiz Sitta (Sitta 
da Fanfarra) e Eduardo da Sil-
va (Pernambuco), integrantes 
da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade do 

Legislativo, acolhendo suges-
tões de munícipes atuantes 
em Conselhos Municipais re-
presentados pelo Sr. Pedro 
Weel, solicitaram ao Executi-
vo a implementação de proje-
tos destinados à manutenção 
de ciclovias. 

As indicações visam pro-
porcionar segurança pública 
e melhorias quanto a mobi-
lidade e acessibilidade dos 
moradores e visitantes da 
cidade, propondo que as ma-
nutenções ocorram já no pró-
ximo ano através de dotações 
orçamentárias previstas na 
Lei Orçamentária Anual (LOA 
2023). Os pedidos englobam 
melhorias ou instalações de 
ciclovias ao longo da Avenida 
Mario Bonano, Rua Solida-
gos, Rua Primavera, acesso 
ao bairro Imigrantes, Rotató-
ria do Moinho e da Praça da 
Cachoeira. 

Além dessas indicações, 
Jesus Aparecido de Souza (Je-
sus da Farmácia) pediu ma-
nutenção no prédio do Giná-
sio de Esportes em especial o 
teto. Hermindo Felix solicitou 
estudos sobre a viabilidade 
em promover eventos espe-
ciais destinados ao público 
infantil de todas as faixas 
etárias, incluindo atividades 
apropriadas para crianças 
com deficiência, no mês de 
outubro a partir de 2023. 

Janderson Adriano Ri-
beiro (Chiba) indicou o re-
fazimento das lombadas 
existentes na HBR-010, re-
centemente recapeada, já que 
as lombadas ficaram muito 
baixas perdendo sua utilida-
de de redução de velocidade 
para garantia da segurança.
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Equipe de Holambra vence torneio de Basquete 
3x3 com 14 equipes da região

A equipe holambrense 
“Eu sei o que vocês fizeram 
no verão passado” ven-
ceu o torneio de Basquete 
3x3 promovido no último 
domingo, 6 de novembro, 
pelo Departamento Muni-
cipal de Esportes. A com-
petição reuniu 14 times de 
cinco cidades em confron-
tos que se estenderam das 
8h às 17h30 no Ginásio 
Municipal.

O segundo lugar da 
competição ficou com o 
Silver Saw, de Jaguariúna. 
A equipe Cheech & Chong, 
da Cidade das Flores, foi 
bronze.

“Além de Holambra, 
recebemos inscrições de 
equipes de Jaguariúna, 
Pedreira, Hortolândia e 
Engenheiro Coelho”, des-

tacou o diretor da pasta, 
André Luís Buzzerio. “No 
total, contamos com 61 
atletas participantes. Foi 
uma competição de nível 
muito bom. Uma grande 
celebração da modalida-
de”.

De acordo com o dire-
tor, o torneio surgiu a par-
tir do diálogo com atletas 
que jogam às terças-feiras 
em uma das quadras pú-
blicas da cidade. “Propus 
fazermos o 3x3 e eles acei-
taram de pronto. Devemos 
ter hoje cerca de 40 adep-
tos da modalidade em Ho-
lambra, que jogam toda 
semana”, disse. “A ideia é 
que tenhamos, futuramen-
te, uma escolinha para 
prática da turma interes-
sada pelo basquete”.

Confira os resultados da 16a rodada: Tabela de jogos da 17ª rodada:
Sexta-feira, 11 de novembro, às 19h30: Jack Flores x Galáticos (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 11 de novembro, às 20h45: Vila Nova x Tokka Natural (Estádio Municipal)
Sábado, 12 de novembro, às 14h30: Imigrantes x Los Hermanos (Estádio Municipal)
Sábado, 12 de novembro, às 16h30: Galunáticos x Resenha (Estádio Municipal)
Sábado, 12 de novembro, às 18h15: Tamo Junto x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)
Domingo, 13 de novembro, às 8h30: Joinville x Real Conquista (Estádio Municipal)
Domingo, 13 de novembro, às 10h30: Nacional x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)
Domingo, 13 de novembro, às 8h30: Figueirense x CRB (Campo do Fundão)
Domingo, 13 de novembro, às 10h30: Brasiliense x Internacional (Campo do Fundão)

Resenha 2 x 0 Figueirense
CRB 1 x 1 Tamo Junto
Galáticos 0 x 0 Joinville
Real Conquista 1 x 4 Brasiliense  
Los Hermanos 2 x 3 Galunáticos
Internacional 2 x 3 Vila Nova
Grêmio Holambra 1 x 3 Nacional
Tokka Natural 0 x 2 Imigrantes
Bar Sem Lona 1 x 2 Jack Flores

Jack Flores e Galáticos disputam hoje 
a primeira partida da 17a rodada

Hoje, dia 11 de novembro, 
o Campeonato de Futebol 
Amador de Holambra entra 
na 17ª rodada. A primeira 
partida, entre Jack Flores e 
Galáticos, será realizada no 
Estádio Municipal a partir 
das 19h30. Os jogos seguem 

até domingo (13) com todas 
as partidas abertas e gratui-
tas ao público.

Na rodada anterior, reali-
za entre os dias 4 e 6 de no-
vembro, as redes balançaram 
31 vezes (confira os resulta-
dos abaixo).

Dezoito equipes disputam 
o título do torneio. A final 
está prevista para acontecer 
no dia 10 de dezembro. Os 
times campeão e vice-cam-
peão, o artilheiro do torneio 
e o goleiro menos vazado re-
ceberão troféus e medalhas.
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Serviço:
Musical A Bela Adormecida
Encerramento do Ano Letivo de estudantes do Nível II
Data: 18 de novembro, às 19h (entrada permitida a partir das 18h30)
Local: Ginásio Municipal
Entrada Gratuita

Univesp Holambra 
forma a primeira turma 
em curso de Pedagogia

Holambra formou no últi-
mo sábado, dia 5 de novem-
bro, a primeira turma do polo 
local da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo, a 
Univesp. A cerimônia, que 
ocorreu no Salão da Terceira 
Idade, reuniu 14 dos 26 alu-
nos do curso de Licenciatura 
em Pedagogia que concluí-
ram as atividades este ano. 
Ela contou com a participa-
ção do vice-prefeito Miguel 
Esperança; da diretora muni-
cipal de Educação, Claudicir 
Picolo; da coordenadora do 
polo, Tamires Martins; de ve-
readores e representantes da 
instituição.

Os cursos oferecidos pela 
Universidade são gratui-
tos, de ensino à distância e 
com encontros presenciais. 
O polo da cidade foi inau-
gurado em 2018 e está lo-

calizado nas dependências 
da Escola Municipal Parque 
dos Ipês. Ele conta com sa-
las de aula, de orientação 
ao estudante e tutoria, além 
de informática com acesso 
à internet. Atualmente, 61 
alunos estão matriculados 
em 9 cursos de graduação.

“É uma honra e um gran-
de orgulho ter um polo da 
universidade no município”, 
avalia o prefeito Fernando 
Capato. “Contar com ensino 
universitário público e gra-
tuito na cidade é de extre-
ma importância e fico muito 
feliz em poder contribuir, a 
partir da nossa gestão, com a 
formação de holambrenses. 
Qualificação faz muita dife-
rença no momento da con-
tratação e permite melhores 
oportunidades no mercado 
de trabalho”, conclui.

Espetáculo musical com 
mais de 230 alunos marcará 
encerramento do ano letivo

A rede pública municipal 
de ensino de Holambra pro-
moverá no dia 18 de novem-
bro o espetáculo musical “A 
Bela Adormecida”, envolven-
do alunos e servidores da 
pasta. A apresentação será 
realizada no Ginásio Muni-
cipal a partir das 19 horas, é 
aberta ao público, tem entra-
da gratuita e irá marcar o en-
cerramento do ano letivo de 
alunos da Educação Infantil.

Resultado de um trabalho 
de 6 meses, criada e organi-
zada por servidores da rede, 
a encenação contará com a 
participação de mais de 230 
pessoas de 13 unidades de 
ensino do município, além de 
cenário grandioso e figurinos 
de encher os olhos.

“Esta festividade promove 
a transição dos estudantes 

para o Ensino Fundamental 
e, acima de tudo, a confra-
ternização de alunos e tra-
balhadores de todas as áreas 
da Educação do Nivel II, da 
limpeza à diretoria. Todos 
participam do espetáculo”, 
explicou a diretora municipal 
de Educação, Claudicir Pico-
lo. “Além disso, vale ressal-
tar que o conto, dos Irmãos 
Grimm, foi amplamente tra-
balhado durante as aulas 
com a exploração do imagi-
nário e da fantasia”.

Ela adianta ainda que as 
músicas, que contam com 
obras de Vinícius de Moraes, 
Ana Carolina e Roupa Nova, 
também foram criteriosa-
mente selecionadas para que 
esta montagem, além de fes-
tiva, também contasse com 
conteúdo pedagógico.

“Fazemos um convite 
para que toda a população 
participe desse momento 
tão importante para nossos 
alunos”, disse o prefeito Fer-
nando Capato. “Será uma 
formatura diferente, com a 
participação de toda a comu-
nidade. As pessoas terão a 
oportunidade de conferir um 
espetáculo belíssimo, prepa-
rado com muito carinho pela 
rede pública de ensino”.
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Significado do feriado de 15 de Novembro
Dia da Proclamação da República: A Proclamação da República determinou o fim do regime monárquico e a instauração da república no Brasil. 
Atualmente, o 15 de novembro é feriado nacional. 15 de novembro é uma data importante no Brasil, pois nesse dia comemora-se a Proclamação 
da República. Esse evento aconteceu em 1889 e foi resultado da mobilização do Exército e de republicanos civis contra a monarquia instalada no 
país desde 1822. A partir de um golpe, a república foi instaurada no Brasil e a família real foi expulsa.
A Proclamação da República foi resultado de uma longa insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores tratam esse 
acontecimento atualmente como um golpe por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação popular.

Feriado da Proclamação da República altera 
funcionamento de serviços públicos na cidade

rá na terça, das 9h às 18h. O 
Parque Cidade das Crianças 
também só funcionará no 

dia 15, mas das 9h às 17h. Já 
o Moinho Povos Unidos esta-
rá aberto nos dois dias, das 

10h às 17h. A Feira de Arte-
sanato funcionará no dia 15 
das 9h às 17h.

Serviços e espaços pú-
blicos de Holambra sofre-
rão alterações no funciona-
mento nos dias 14 e 15 de 
novembro, segunda e terça-
-feira, em função de ponto 
facultativo e do feriado da 
Proclamação da República. 
O Paço Municipal, as Uni-
dades Básicas de Saúde, o 
Espaço do Empreendedor e 
a Biblioteca Municipal per-
manecerão fechados nestas 
datas, retomando as ativi-
dades a partir de quarta-fei-
ra, dia 16.

A Farmácia Municipal fi-
cará aberta no dia 14, das 
7h às 12h e entre 13h e 16h, 
e fechará no dia do feriado 
nacional. A Policlínica Mu-
nicipal e o Serviço de Am-
bulância (192) funcionarão 
normalmente, 24 horas por 
dia, sem qualquer interrup-
ção, para atendimentos de 

urgência e emergência.
As unidades de ensino 

municipais ficarão fechadas 
nos dias 14 e 15 e serão rea-
bertas na quarta-feira, 16 de 
novembro, a partir das 6h30. 
Os ônibus de transporte pú-
blico, por sua vez, circularão 
normalmente no dia 14 e em 
horário de domingo na ter-
ça-feira (15).

A coleta de lixo domésti-
co não sofrerá interrupção. 
A de resíduos recicláveis 
ocorrerá normalmente na 
segunda-feira (14) e será 
suspensa no dia 15. A orien-
tação é para que moradores 
do Jardim Holanda, Mora-
da das Flores, Jardim Flam-
boyant, Parque dos Ipês e de 
parte da Avenida das Tulipas 
guardem os itens para des-
carte em 22 de novembro.

O Parque Van Gogh ficará 
fechado na segunda e abri-

Confira o que abre e o que fecha em Holambra durante o fim de semana prolongado:
Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Espaço do Empreendedor e Biblioteca Municipal: fechados nos dias 14 e 15 de novembro.
Farmácia Municipal: aberta no dia 14, das 7h às 12h e entre 13h e 16h, e fechada no dia 15.
Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância (192): funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência.
Escolas Municipais: fechadas nos dias 14 e 15 de novembro. Atividades retomadas na quarta-feira, 16, partir das 6h30.
Transporte público: circulação normal no dia 14 e no horário de domingo no dia 15.
Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.
Coleta de resíduos recicláveis: realizada normalmente em 14 de novembro. Suspensa no dia 15.
Parque Cidade das Crianças: fechado na segunda-feira e aberto no dia 15, das 9h às 17h.
Moinho Povos Unidos: aberto nos dias 14 e 15 de novembro, das 10h às 17h.
Parque Van Gogh: fechado na segunda e aberto das 9h às 18h na terça-feira.
Feira de Artesanato: funcionará na terça-feira, dia 15, das 9h às 17h
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Com o avanço do número de 
pessoas ligadas à internet e com 
as mudanças constantes do mer-
cado, cada vez mais as empresas, 
inclusive as do agronegócio, pre-
cisam estar em constante proces-
so de reinvenção e adaptação, o 
que as vezes torna-se muito difícil 
de realizar quando determinada 
empresa não está presente no 
mundo digital. E perante o atual 
momento que a sociedade vive: 
uma pandemia global, isso torna-
-se imprescindível.

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

Esta pergunta é pertinente, 
afinal, se fora dos domínios do 
mundo digital já temos uma gama 
de dispositivos legais para seguir, 
imagine na internet onde teorica-
mente, é mais “fácil” que as pesso-
as encontrem seus produtos? En-
tão, vamos analisar a questão.

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

Ao clicar em comprar e efetivar 
a operação, ocorre um negócio do 
ponto de vista jurídico que geram 
obrigações inerentes a este. Como 
na maioria das vezes as compras 
acontecem por cartão de crédito/
débito, o pagamento acaba sendo 
quase que instantâneo, faltando 
apenas a obrigação do vendedor de 
entregar o produto ao comprador.

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

Quem regula tudo isso é o 
Decreto nº 7.962/2013 (Lei do 
e-commerce) que reforça o que 
está previsto no Código de Defesa 
do Consumidor, trazendo no seu 
Artigo 5º além dos deveres do for-
necedor, também a possibilidade 
do cancelamento da compra sem 
nenhum tipo de ônus ao consumi-

dor (Direito do Arrependimento) 
em até sete dias úteis, contados do 
recebimento deste.

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

Quando o comprador realiza a 
compra, é como se as duas partes 
estivessem uma em frente à ou-
tra assinando um contrato, pois 
como já explicado, esta instanta-
neidade gerada pela internet as-
semelha-se a um contrato firma-
do pessoalmente ao vivo.

Obviamente que há algumas 
exceções quanto a isso, como por 
exemplo transações de compra e 
venda por e-mail.

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

É importante salientar que o 
aplicativo WhatsApp, por ser uma 
ferramenta de mensagens instan-
tâneas, configura, diferentemen-
te do e-mail, um negócio jurídico 
imediato, pois lá as duas pessoas 
estão em tempo real discutindo e 
negociando uma com a outra.

Comércio on line e o Agro

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br

Cronograma da Operação Cata-Bagulho:
Quarta-feira, 16 de novembro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e 
Jardim das Tulipas

Quinta-feira, 17 de novembro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das 
Flores e Centro

Sexta-feira, 18 de novembro: Imigrantes, Vila Nova, Residencial Moinho

Segunda-feira, 21 de novembro: Residencial Moinho, Residencial Van den 
Broek e Pinhalzinho

Terça-feira, 22 de novembro: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e 
Residencial Flor D’Aldeia

Nova etapa da Operação 
Cata-Bagulho começa na 

quarta, dia 16

O Departamento Municipal de Servi-
ços Públicos de Holambra realiza entre 
os dias 16 e 22 de novembro mais uma 
etapa da Operação Cata-Bagulho para 
coleta de móveis danificados, pneus ve-
lhos e restos de poda. A ação, que ocorre 
regularmente no município, tem o obje-
tivo de manter a cidade limpa, evitando 
o depósito irregular de lixo em terrenos 
baldios e vias da cidade.

“Em função do ponto facultativo e 
do feriado da Proclamação da Repú-

blica, nos dias 14 e 15 de novembro, 
vamos realizar a operação ao longo de 
duas semanas”, explicou o diretor da 
pasta, José Marcos de Souza.

Os itens devem ser descartados na 
frente das residências pelos morado-
res antes das 7h30, de acordo com o 
cronograma de bairros (ver abaixo). 
Lixo doméstico, restos de construção 
civil e materiais eletrônicos não são 
recolhidos neste trabalho. Em caso de 
chuva, a ação poderá ser cancelada.
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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo 
Instituto Musical e Faculdade de Artes 
de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em 
Música pela FCM Faculdade de Ciências 
Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e 

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 
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Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas 
atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever.

● EMPREGOS ●● DIVERSOS ●● DIVERSOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Homens ou Mulheres
- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 hora de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.

Currículos de Artur Nogueira e Holambra
Envie seu currículo para o email vagas@lisaflora.com.br  

ou pelo        (19) 99689.9466  
(somente mensagem não recebemos ligações)

Trabalhador Rural 
(de flores ornamentais)

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plan-
tar (olho de peixe), unha encravada com cor-
reção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefo-
ne: (19) 99291-8296. 

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

Termina hoje o prazo para a 
atualização do Cadastro Único

O Departamento Municipal de 
Promoção Social faz um alerta aos 
beneficiários do CadÚnico,  que 
encerra hoje, dia 11 de novembro,  
o prazo para atualização cadastral  
que é uma exigência do Governo 
Federal e tem como finalidades 
assegurar a qualidade dos dados 
e garantir que as informações re-
gistradas estejam de acordo com 
a realidade das famílias.  "Quem 

deixar de fazer essa atualização de 
cadastro pode ter benefícios sus-
pensos e até cancelados. Por isso é 
fundamental que a família compa-
reça ao CRAS com os documentos 
solicitados" explicou a diretora da 
pasta, Viviane Furgeri.

Endereço do CRAS: Praça dos 
Pioneiros, no Centro.
Telefone:  (19) 3802-1915.
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Luto

por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Nessa edição, vamos falar dos cantores mais ricos do Brasil, em sua maioria, claro, os sertanejos os três primeiros lugares são bi-

lionários. É até engraçado, né?  Porque as duplas mais antigas e com muito sucesso não chegam nesse patamar de bilionários 
ou milionários. Ou seja, a opção do jovem hoje em dia é: ser cantor sertanejo ou jogador de futebol. Vamos lá.

Fonte: Hotstages

Em sétimo lugar temos uma das cantoras 
mais carismáticas e queridas do Brasil. Ive-
te Sangalo é baiana e já tem mais de 28 
anos de carreira, contudo, seu cachê para 
shows gira em torno de R$ 300 a R$ 500 mil 
reais. Em oitavo lugar da lista de cantores 
mais ricos do Brasil selecionamos o cantor 
Michel Teló, que conquistou sucesso mun-
dial em 2011-2012 com a música “Ai se eu 
Te Pego”. Atualmente o cachê do cantor va-
ria entre R$ 150 e R$ 250 mil reais. Estão 
empatados no patrimônio, sendo 350 mi-
lhões cada um. 

O Brasil perdeu na última 
quarta-feira, 9, dois grandes 
nomes e que deixam além 
de  um grande legado para 
o meio  artístico uma gran-
de saudade aos brasileiros. 
Descansem em  paz: Gal 
Costa e Rolando Boldrin

Em nono lugar da lista está a dupla Zezé di Camargo e Luciano. Com 
mais de 25 anos de carreira a dupla já vendou mais de 10 milhões de 
discos. Além disso foram campeões de bilheteria no cinema nacional 
com o filme Dois Filhos de Francisco (2005). Assim como outras duplas 
consagradas, o cachê da dupla gira em torno de R$ 220 mil reais e o patri-
mônio total é estimado em R$ 200 milhões de reais. Em 10º está o cantor 
Leonardo. Com mais de 35 anos de carreira o cantor não só vendeu 17 
milhões de discos ao lado de seu irmão Leandro como também bateu 
a marca de 22 milhões de cópias vendidas em carreira solo. O preço de 
um show do cantor Leonardo gira em torno de R$ 250 mil reais. Na tur-
nê Amigos, por exemplo, juntamente com Zezé Di Camargo e Luciano e 
Chitãozinho e Xororó o cachê é de R$ 2 milhões de reais. O patrimônio do 
cantor é estimado em R$ 200 milhões de reais.

Roberto Carlos, Luan Santana e 
Gusttavo Lima são os bilionários

A Saudosa Marília Mendonça, 
Safadão e Anitta

Em primeiro lugar da nossa lista 
vem Roberto Carlos. Entitulado o 
rei da música brasileira, o cantor 
já vendeu mais de 140 milhões de 
discos em 50 anos de carreira. Para 
contratar um show de Roberto Car-
los, prepare seu bolso pois o cachê 
é de no mínimo 1 milhão de reais. 
Em segundo lugar, temos o cantor 
e compositor Luan Santana. Seu su-
cesso começou em 2009 com a mú-
sica “Meteoro” e desde então sem-
pre figurou entre os artistas mais tocados do Brasil. O preços dos shows do 
Luan variam entre R$ 250 a R$ 500 mil reais. Chegamos ao top 3 dos cantores 
mais ricos do Brasil, o cantor Gusttavo Lima, autoentitulado o Embaixador, o 
cantor tem um dos cachês mais altos do mercado musical brasileiro girando 
entre R$ 600 a R$ 800 mil reais por show.

Em quarto lugar temos a saudosa canto-
ra e compositora Marília Mendonça. So-
mente no ano de 2019 Marília recebeu 
4,2 milhões de dólares pela reprodução 
das suas músicas nas plataformas de 
streaming como Spotify e Deezer, por 
exemplo. Não temos mais detalhes. Mas 
se tivesse viva estaria já entre os bilio-
nários.  Em quinto, vem Wesley Safadão. 
Atualmente cantor de forró tem um dos 
cachês mais altos do país girando em torno de R$ 500 a R$ 600 mil reais e 
como se esse não fosse um preço alto o cantor faz mínimo 20 shows por 
mês. Seu patrimônio é estimado em R$ 600 milhões de reais.
 Atualmente Anitta é inegavelmente uma das cantoras mais populares e 
requisitadas por grandes marcas para publicidade. Seu cachê para shows 
gira em torno de R$ 250 mil reais. Nesse período, ela já tem um patrimônio 
de 533 milhões de reais. 

Ivete Sangalo e Michel Teló Zezé Di Camargo, Luciano e Leonardo


