
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVI / Nº 1374 / Holambra, 12/11/2021

Continua na 
próxima semana 
a Operação Cata 
Bagulho

Moradores devem 
acompanhar o 
cronograma de cada 
bairro e fazer o descarte 
somente no dia da 
coleta

Retomada do Programa 
do Museu da Imagem e 
do Som (MIS)  foi na noite 
dessa quinta-feira com a 
apresentação do  longa 
Cinema Paradiso.  No dia 
18 será vez do longa A 
invenção de Hugo Cabret.  
Além das salas de cinema 
o Programa promoverá 
oficinas culturais na 
cidade 

A 5ª rodada da 
competição será aberta 
hoje  por Real Conquista 
e Bar Sem Lona

3 e 4 5

6 12 13

Cidade lidera ranking 
de vacinação na RMC

Vereadores apoiam 
proposta estadual que veta 

aumento do IPVA 2022

90,2% dos holambrenses já receberam a 1ª dose do 
antígeno e 80,24% têm o ciclo completo de imunização,  
ou seja: tomaram as duas doses ou o antígeno de dose 
única. E ainda,  acompanhe o calendário de vacinação 
para a próxima semana 

O IPVA é calculado a partir do valor venal estipulado 
na Tabela Fipe.  Em 2021 os preços de automóveis 
tiveram uma alta significativa, podendo assim refletir 
em um aumento considerável neste imposto.
A Moção de Apoio segue para a Alesp e visa incentivar 
um posicionamento favorável dos parlamentares 
estaduais no momento da votação do projeto.
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Com quase 70% da po-
pulação com vacinação 
completa, o Estado de 
São Paulo retorna, pau-
latinamente e com segu-
rança, à normalidade e o 
incentivo à retomada do 
crescimento. Isto é uma 
grande noticia. 

Deve-se ao Estado de 
São Paulo a pressão fei-
ta sobre o  governo fe-
deral para assumir suas 
obrigações com a imuni-
zação da população con-

tra o Coronavirus, o que 
foi feito à toque de caixa 
mesmo  com a restrição 
ideológica de setores do 
executivo contra os apon-
tes da ciência.

Felizmente o país, 
como um todo, segue  no 
rumo da normalização e 
no retorno às suas ativi-
dades do dia a dia, sem 
contudo abrir mão da 
segurança dos cuidados 
sanitários e da vacinação 
da maioria da população.

Aos que não acreditam, 
não aceitam  ou acham, 
que como esportistas, 
não serão contaminados,  
o respeito aos seus direi-
tos.  Contudo é preciso 
lembrar que o direito de 
um termina quando co-
meça o direito do outro 
e que o direito coletivo se 
sobrepõe ao direito indi-
vidual. Assim a proteção 
e as normas sanitárias 
são para todos, pois são 
direito e dever coletivos.

O retorno à normalidade

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

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

Racismo é, por definição, a 
discriminação social baseada na 
falsa ideia de que a espécie hu-
mana é dividida em raças e que 
uma é superior às outras.  Um 
problema social tanto em nações 
subdesenvolvidas como desen-
volvidas, principalmente sob a 
forma de nacionalismo.

O fato é que - seja de cunho 
histórico, cultural, religioso, por 
razões econômicas ou demográ-
ficas - a xenofobia e o racismo 
estiveram e estão presentes no 
Ocidente e Oriente Médio, desde 
sempre, com forte vigor no século 
XX, em países como a Alemanha 
nazista com o antissemitismo e na 
África do Sul com o “apartheid”.  

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, o racismo suscita con-
sequências graves causando o 
aumento da violência nos subúr-
bios de maioria negra e hispânica, 
em relação a imigrantes árabes, 
entre a comunidade LGBTQIA+, e 
outros grupos considerados mi-
norias e características diferentes 
dos brancos norte-americanos.

A coexistência das diferen-
tes raças que existem em todo o 
mundo e que diferem na cor da 
pele, da língua, da religião  ou dos 

costumes não tem sido fácil ape-
sar de que há muitos países nos 
quais grupos étnicos se uniram 
e produziram uma raça mestiça, 
como pessoas que têm sangue 
europeu com sangue indígena, 
africano ou asiático.

Recorde-se que a composição 
étnica brasileira é basicamente 
oriunda de três grandes e princi-
pais grupos étnicos: os indígenas, 
os africanos e os europeus.

Mas por aqui, nos últimos 
anos, o racismo tem sido, tam-
bém, tema central. Tem-se a im-
pressão que a palavra negro ou 
negra tomou conotações pejora-
tivas sendo objeto, até, de inter-
pelações judiciais. Nos Estados 
Unidos, tentando tapar o sol com 
a peneira, o vernáculo foi altera-
do vergonhosamente: brancos 
passaram a ser chamados “Cau-
casian”, alusão a caucasianos e 
negros de “Afro-Americans”. Ver-
gonha de ser?!

Imagine-se como o genial Ary 
Barroso teria que se contorcer 
para alterar na música-símbo-
lo,  Aquarela do Brasil, as frases 
“Meu mulato inzoneiro” e “Tira 
a mãe preta do cerrado” afim de 
não ser considerado racista. E o 

que se dizer do sucesso Nega do 
Cabelo Duro, de Pedro Henrique 
e Fernando com humor leve e 
bem carioca e, mais ainda, do es-
trondoso sucesso da marchinha 
de carnaval O Teu Cabelo Não 
Nega Mulata de Lamartine Babo-
-Irmãos Valença. Permenaceram, 
todas, tocando no radio por anos 
a fio sem que se atentasse para 
uma falta do que quer que seja. 
Fechando, Pelé que em seu meio 
era o Negão? Tempos do saudoso 
Brasil brasileiro!

Somos um povo pacífico, que 
gosta de samba e pandeiro, da 
princesinha do mar, Copacabana, 
do desfile na Sapucaí, extroverti-
do, lotando o Maraca, saudoso da 
torcida do fanático Ary Barroso e 
sua gaitinha anunciando gol do 
seu Flamengo pelo rádio.   

Se já estamos na contramão 
do mundo em tantas áreas tente-
mos, pelo menos, manter o bom 
e irreverente humor do brasi-
leiro inzoneiro de Ary e deixá-lo 
compor suas músicas que fazem 
a alegria do sofrido povão, que 
ainda enxerga alegria apesar do 
momento difícil por que passa.

Ah! Meu Brasil brasileiro!!!

Brasil, meu Brasil Brasileiro

Histórias de Dona Ilda

As crianças eram pequenas. 
A maior diversão era fazerem 
bolinhos de areia. Minhas me-
ninas, algumas primas e pri-
mos e estava feito o bando!

Uma árvore frondosa com 
duas balanças era a maior 
diversão da meninada. Che-
gavam a fazer fila para evitar 
brigas.

Outra diversão que gosta-
vam era entrar no buracão 
que seria a piscina. Quando 
chovia a confusão era maior! 
Vinham barreados da cabeça 
aos pés!

Depois de muita folia, vi-
nham para o banho para espe-
rar o almoço: diversos frangos 
e quem chegasse primeiro co-
mia as partes melhores!

Havia o tio de meu marido, 
Tio Memi, que trazia mais 4 
netos para aumentar a ale-
gria! Vinha com sua esposa, a 
Tia Miquelina, que vinha de 
S. Paulo, trazendo quitutes 
deliciosos: bom-bocados, co-
cadas, pão feito em casa, e ou-
tras guloseimas que as crian-
ças saboreavam.

Depois do almoço eram 
outros brinquedos com que 
passavam a tarde toda! Um 
dia uma das meninas ganhou 
um beijo do primo e saiu uma 
confusão! Tudo era tão inte-
ressante, que a gente passava 
momentos divertidos e ines-
quecíveis! De vez em quando 
vinha um ou uma chorando 
porque levara um tombo! 
Saiam em busca das frutas: 
caquis, goiabas, laranjas, man-
gas, etc.

Hoje todos já cresceram e 
estão cheios de filhos. Uns 
moram em S. Paulo, outros em 
Campinas. Raramente temos 
encontros com alguns deles.   

Todos com compromissos e 

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

Vamos pensar 
naquele tempo!

responsabilidades!
Os queridos tios Memi e 

Miquelina já se foram e deixa-
ram muita saudade! O nosso 
sítio cresceu e seus caseiros 
também! E um deles já ficou 
até bisavô e o outro avô!

Naquele tempo a avenida 
principal da Holambra era en-
feitada com frondosas árvores 
de Flamboyants!  Pareciam 
coroas de flores vermelhas 
unidas, enfeitando a rua! Mas 
o progresso se incumbiu de 
acabar com todas!

A casa das freiras, enorme, 
com encanamento da água 
passando a se esquentar nos 
fogões! Era meu passeio pre-
dileto!

O sino da Igreja era tocado 
somente por aquele cidadão 
que usava um chapéu preto e 
cujo nome não me lembro. Ele 
tinha também uma charrete 
que percorria sempre aquelas 
ruas de terra.

Minhas meninas que brin-
cavam de fazer bolinhos de 
areia com os meninos já são 
mães e pais de diversos filhos!

E se recordam sempre dos 
momentos de tanta alegria e 
felicidade! 

Que bom poder se sentir de 
perto o quanto é agradável a 
vida em um sítio, em contato 
com nossa maravilhosa natu-
reza! Inesquecível!

Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51
Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120

Fundado em 9 de junho de 1994
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De cada dez holambrenses, 

oito já completaram o ciclo de imunização

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra já 
aplicou 26.563 vacinas con-
tra a Covid-19 e 90,2% dos 
holambrenses já recebe-
ram a 1ª dose do antígeno. 
80,24% têm o ciclo comple-
to de imunização, ou seja: 
tomaram as duas doses ou 

o antígeno de dose única. 
Esses números fazem da ci-
dade, de acordo com dados 
do VacinaJá, do Governo do 
Estado, a líder no Ranking 
de Vacinação entre os muni-
cípios da Região Metropoli-
tana de Campinas.

Quando o assun-

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

to é primeira dose, Ho-
lambra é seguida por 
Monte Mor (88,7%), 

Morungaba (87,4%) e In-
daiatuba (85,7%). Já no 
ranking de imunização 
completa estão, depois da 
Cidade das Flores, Indaia-
tuba (79,05%), Morunga-
ba (76,52%) e Jaguariúna 
(75,48%).

“Este resultado é fruto de 
um trabalho sério, de plane-
jamento, comprometimen-
to e eficiência da equipe de 
Saúde. E de conscientização 
de toda a comunidade”, dis-
se o prefeito de Holambra, 
Fernando Capato. “Segui-
mos na luta contra a doença 
com muita dedicação. Saú-
de, aqui em Holambra, é e 
sempre será tratada com 
prioridade”.

Dados da doença
O balanço do Departa-

mento Municipal de Saúde 
de Holambra revelou nes-
ta quinta-feira, dia 11 de 
novembro, o registro de 3 
novos casos de Covid-19 
na cidade. A cidade alcança 
agora 76 dias sem mortes 
em função da doença.

O município contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
2.116 casos, sendo 2.101 
considerados curados e 15 
óbitos. 9 pessoas aguardam, 
em isolamento domiciliar, 
o resultado de exames. O 
bairro Imigrantes soma 591 
confirmações, seguido do 
Centro com 197 e do Groot 
com 190 registros.
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Vacina contra o Covid será 
aplicada nos dias 17 e 19

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
retoma na próxima semana a 
vacinação contra a Covid-19 
na cidade. O atendimento 
será realizado nos dias 17 e 
19 de novembro no Salão da 
Terceira Idade, das 8h às 12h 
e entre 13h e 15h, por ordem 
de chegada ou até o término 
das doses.

Poderão receber o antí-
geno moradores a partir de 
12 anos que ainda não foram 
imunizados; holambrenses 
que receberam a 1ª dose da 
vacina Butantan/CoronaVac 
há, pelo menos, 28 dias; ci-
dadãos que tomaram a 1ª 
dose do imunizante Fiocruz/
AstraZeneca há, pelo menos, 
8 semanas; pessoas a partir 
de 18 anos que receberam 
a 1ª dose da vacina fabrica-
da pela Pfizer há mais de 21 
dias e adolescentes entre 12 
e 17 anos que tomaram a 1ª 
dose do antígeno da Pfizer há 
mais de 8 semanas. Nestes 

dias também será distribuída 
a dose de reforço para três 
grupos: moradores acima de 
60 anos e trabalhadores da 
área da saúde que tenham 
recebido a 2ª dose há, pelo 
menos, 6 meses e imunossu-
primidos que tenham toma-
do o complemento há mais 
de 28 dias.

Para a imunização, é ne-
cessário apresentar docu-
mento oficial com foto. No 
caso de 2ª ou 3ª doses é pre-
ciso levar o comprovante de 
vacinação anterior. Menores 
de 18 anos devem apresen-
tar o Formulário de Autori-
zação de Vacinação assinado 
pelos pais ou responsável 
legal. Ele está disponível em 
www.holambra.sp.gov.br, na 
aba Serviços, Vacina: Termo 
de autorização. O documen-
to é obrigatório ainda que o 
jovem compareça acompa-
nhado.

“É importantíssimo que 
todos que pertençam a estes 

públicos se dirijam ao Salão 
da Terceira Idade e garantam 
a proteção”, explicou o dire-

tor municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias. “Vale 
reforçar que só receberão o 

complemento ou o reforço 
pessoas que tomaram a 1ª 
dose na cidade”, reforçou.
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Câmara apoia projeto que veta aumento do IPVA 2022

Conselheiros tutelares eleitos tomam posse na terça

A Câmara Municipal de 
Holambra realizou na última 
segunda-feira, dia 08 de no-
vembro, a 29ª Sessão Ordi-
nária, os assuntos abordados 
em pauta foram a votação da 
Moção de Apoio à propositu-
ra que veta aumento do IPVA 
2022, sinalização urbana e 
jornada de trabalho dos ser-
vidores municipais. 

Na reunião foi aprovada 
por unanimidade a Moção nº 
008/21 de iniciativa do vere-
ador Fabiano Soares que ma-
nifesta apoio ao Projeto de Lei 
nº 603/21, do Deputado Esta-
dual Ricardo Mellão, que veta 
o aumento do Imposto sobre 
Propriedades de Veículos Au-
tomotores (IPVA) para o ano 
de 2022. 

O valor do IPVA é calcu-
lado a partir do valor venal 
estipulado na Tabela Fipe 
(Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas). Em 2021 
devido a diversas circunstân-
cias econômicas os preços de 
automóveis tiveram uma alta 

significativa quando compa-
rado a 2020, podendo assim 
refletir em um aumento con-
siderável neste imposto.

“Várias Câmaras Munici-
pais tem somado forças para 
aprovação deste projeto de 
lei. O próximo ano será um 
período de recuperação fi-
nanceira pós-pandemia, o co-
mércio está voltando pouco 
a pouco, a gente sabe como 
as coisas estão aumentando, 
preço de combustível, gás, etc. 
Então esse reajuste do IPVA 

com certeza vai pegar muita 
gente desprevenida e vai pe-
sar muito no bolso do cidadão 
paulista”, completou Fabiano.  

A Moção de Apoio segue 
para a Alesp e visa incentivar 
um posicionamento favorável 
dos parlamentares estaduais 
no momento da votação do 
projeto.

Relativo às indicações le-
gislativas visando a organiza-
ção do fluxo de pessoas e ve-
ículos na cidade, o vereador 
Jesus Aparecido de Souza, o 

Jesus da Farmácia, pediu ao 
Executivo estudos para me-
lhorar a sinalização entre as 
ruas Campo de Pouso e Dória 
Vasconcelos, principalmente 
nas proximidades dos estabe-
lecimentos Casa Bela e Martin 
Holandesa, para evitar aci-
dentes e orientação dos que 
ali transitam.

Enquanto o vereador Her-
mindo Felix solicitou a insta-
lação de placas de sinalização 
indicativas para facilitar a lo-
calização de espaços públicos, 

A Prefeitura de Holam-
bra realizou no último do-
mingo, dia 7 de novembro, 
eleição para escolha de 
novos Conselheiros Tute-
lares, titulares e suplente, 
para atuação em Holam-
bra. O processo de votação 
ocorreu na Escola Munici-
pal Jardim das Primaveras. 

Três pessoas se candidata-
ram para o cargo.

67 moradores da cidade, 
inscritos na 75ª Zona Elei-
toral, participaram do pro-
cesso. Cada eleitor poderia 
escolher de um a três can-
didatos. Eliete Renda rece-
beu 46 votos. João Mário da 
Silva, 30, e Anaí Pigatto 10 

votos.
De acordo com a dire-

tora municipal de Promo-
ção Social, Viviane Furgeri, 
os dois candidatos com a 
maior votação acumulada 
foram eleitos titulares. Eles 
tomarão posse no dia 16 de 
novembro. O terceiro ficará 
na condição de suplente.

como o campo esportivo, cre-
che e escola nas estradas mu-
nicipais HBR’s 020, 040 e 323.

Ainda, começou a trami-
tar na Câmara a propositura 
(PLC 006/21) de iniciativa 
do Executivo que institui o 
regime de jornada de traba-
lho diferenciado, em forma 
de plantões, para os servi-
dores municipais. De acordo 
com a justificativa do projeto, 
a iniciativa tem o propósito 
de atender a necessidade da 
prestação continuada e inin-
terrupta das atividades liga-
das principalmente à Saúde, 
Segurança Pública e Trânsito, 
proporcionando para a popu-
lação uma prestação de servi-
ço mais eficiente. 

A próxima Sessão Ordiná-
ria será realizada no dia 16 de 
novembro, a partir das 19h. 
Os munícipes poderão acom-
panhar os trabalhos presen-
cialmente ou online através 
da transmissão ao vivo no Fa-
cebook da Câmara Municipal 
de Holambra.
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Nova Operação Cata-Bagulho acontece na próxima semana

Campanha 'Zera Dívida' permite negociar com 
desconto contas de água e esgoto atrasadas

A Prefeitura de Holambra 
realiza na próxima semana, 
entre os dias 16 e 19 de no-

vembro, mais uma Operação 
Cata-Bagulho no município. 
O trabalho tem o objetivo de 

A concessionária Águas de 
Holambra prorrogou a cam-
panha Zera Dívida até o fim 
do mês de novembro. A ini-
ciativa, que teve início no dia 
01 de outubro e término para 
31 de outubro, foi prorroga-
da devido à ótima adesão da 
população. Segundo o coorde-
nador comercial da Águas de 
Holambra, Victor Villela Aro-
eira, as negociações surpre-
enderam. “Cerca de 90% das 
pessoas que nos procuraram 
tiveram seus débitos negocia-
dos”, disse Victor.

Para que mais usuários 

possam contar com o bene-
fício de até 70% de desconto 
na tarifa de água e esgoto, a 
concessionária prolongou 
a campanha. “É mais uma 
oportunidade de regulariza-
ção de débitos, com ótimos 
benefícios, para que nossos 
usuários terminem o ano no 
azul e despreocupados”, co-
mentou o coordenador. As 
negociações são personali-
zadas e os usuários podem 
contactar a Águas de Holam-
bra por meio do 0800 595 
3333 (disponível 24 horas) 
ou WhatsApp (19) 97405-

9200 (disponível de segun-
da à sexta-feira, no horário 
comercial).

Se preferir, o titular da con-
ta pode procurar a concessio-
nária localizada na Rua Petu-
nia, 14 – Jardim da Tulipas, 
de segunda à sexta-feira, das 
08h às 16h, com RG e CPF em 
mãos para realizar a negocia-
ção. Já para acesso a 2º via de 
contas, pagamento via código 
de barras, esclarecimento de 
dúvidas, entre outras opções, 
o usuário consegue baixar o 
Águas APP, um aplicativo gra-
tuito para Android e iOS.

Holambrenses que estiverem em débito podem procurar a Concessionária,
pois o prazo para negociações foi prorrogado até o final de novembro

Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:
Terça-feira: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Quarta-Feira: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro
Quinta-feira: Imigrantes, Vila Nova, Moinho Residencial
Sexta-feira: Residencial Van den Broek, Camanducaia, Pinhalzinho e Residencial Vila das Tulipas

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

Segunda a sexta das 6h as 22h
Sábados, domingos e feriados das 8h as 12h

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

coletar materiais como res-
tos de poda, pneus velhos e 
móveis danificados. O des-
carte deve ser realizado na 
frente das residências pelos 
moradores antes do início do 
serviço, que começa às 7h30 
e segue até 16h30, respeitan-
do cronograma de bairros 
(confira abaixo).

Lixo doméstico, restos de 
construção civil e materiais 
eletrônicos não serão reco-
lhidos neste trabalho. “Com 
essa iniciativa queremos 
impedir o descarte irregu-
lar, evitando a proliferação 
de animais peçonhentos e 
do mosquito transmissor de 
doenças como dengue, zika e 
chikungunya”, explica o dire-

tor municipal de Serviços Pú-
blicos, José Marcos de Souza. 
“Pedimos que todos os mora-
dores colaborem com a lim-

peza da cidade descartando 
os itens antes das 7h30 no 
dia correto, de acordo com o 
cronograma”.



7

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 12 de novembro de 2021 7

Abaixo reni todas as in-
formações que você precisa 
saber para finalmente con-
seguir se aposentar.

1.    SITUAÇÃO DE QUEM 
SE FILIOU AO INSS 

ANTES DA REFORMA 
(13/11/2019):

Quem já era filiado ao 
INSS antes da reforma da 
Previdência terá que se en-
caixar a uma das regras de 
transição:

Na regra de transição 
por idade, por exemplo, 
no ano de 2021, além dos 
15 anos de contribuição, a 
mulher precisa ter 61 anos 
de idade para poder se apo-
sentar. Em 2022, a mulher 
precisará ter 61 anos e seis 
meses de idade e 15 anos 
de contribuição. Essa idade 
sobe seis meses a cada ano, 
até chegar aos 62 anos, em 
2023.

O homem, em 2021, pre-
cisa ter 65 anos de idade e 
15 anos de contribuição. A 
idade, para o homem, não 
vai subir porque a regra 
continua a mesma.  

As mudanças só valem 
para quem atingir os crité-
rios de aposentadoria em 
2021. Quem já tinha cum-
prido os requisitos no ano 
de 2020, mas ainda não deu 
entrada no pedido de apo-
sentadoria, os critérios que 
valem são os de 2020.

2.   APOSENTADORIA POR 
IDADE PARA QUEM SE 

FILIOU AO INSS APÓS A  
REFORMA                                

           (13/11/2019): 
O homem vai poder se 

aposentar por idade quan-
do atingir 65 anos de idade. 
Já a mulher, com 62 anos de 
idade.

No entanto, além da ida-
de mínima, será necessário 

um tempo mínimo de con-
tribuição. Para a mulher, 
são 15 anos de contribui-
ção. No caso dos homens, 
são 20 anos.

 
3. QUEM TEM DIREITO 

À APOSENTADORIA POR 
IDADE?

• Empregado: prestadores 
de serviço de natureza 
urbana ou rural, contí-
nuo e subordinado ao 
empregador;

• Empregado doméstico: 
prestadores de serviços 
de natureza contínua e 
de finalidade não lucra-
tiva à pessoa ou à famí-
lia no âmbito residencial 
destas;

• Contribuinte individual: 
aquele que não tenha 
vínculos empregatícios;

• Trabalhador avulso: 
prestadores de serviços 
a diversas empresas, 
sem que haja relação de 
vínculos empregatícios. 
São aqueles anterior-
mente denominados de 
“empresário”, “trabalha-
dor autônomo” e “equi-
parado a trabalhador 
autônomo”;

• Segurado especial: pes-
soa física que exerça so-
zinha ou em regime de 
economia familiar ati-
vidades de artesanato, 
pesca, produtor, serin-
gueiro.

• A dona de casa;
• O síndico de condomí-

nio, quando não remu-
nerado;

• O estudante;
• O brasileiro que acom-

panha cônjuge que pres-
ta serviço no exterior;

• Aquele que deixou de 
ser segurado obrigatório 
da Previdência Social;

• O bolsista e o estagiário 
que prestam serviço a 

empresa de acordo com 
a Lei 11.788/2008;

• O bolsista que se dedi-
que em tempo integral 
a pesquisa, curso de es-
pecialização, pós-gradu-
ação, mestrado ou dou-
torado, no Brasil ou no 
exterior, desde que não 
esteja vinculado a qual-
quer regime de previ-
dência social;

• O presidiário que não 
exerce atividade re-
munerada nem esteja 
vinculado a qualquer 
regime de Previdência 
Social;

• O brasileiro residente 
ou domiciliado no exte-
rior, salvo se filiado a re-
gime previdenciário de 
país com o qual o Brasil 
mantenha acordo inter-
nacional;

• O segurado recolhido à 
prisão sob regime fecha-
do ou semiaberto, que, 
nesta condição, preste 
serviço, dentro ou fora 
da unidade penal, a uma 
ou mais empresas, com 
ou sem intermediação da 
organização carcerária 
ou entidade afim, ou que 
exerce atividade artesa-
nal por conta própria.

Como funciona a aposentadoria 
por idade em 2021?

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Estudantes dos cursos de 
Medicina Veterinária e Enge-
nharia Agronômica do Gru-
po UniEduK (UniFAJ e FAA-
GROH) participaram de uma 
visita técnica à Agro Maripá 
em Jaguariúna. O objetivo é 
integrar o aluno à prática do 
curso, assim como a introdu-
ção e demonstração do em-
preendedorismo dentro da 
área de atuação.
De acordo com a Escola de 
Negócios, que viabilizou a 
visita como parte da disci-
plina eletiva Empreender 
na Prática, o evento contou 
com uma palestra sobre o 
“Papel do Médico-Veteriná-
rio no Haras” com Rodolfo 
Penna, médico-veterinário 
e coordenador de saúde ani-
mal da Agro Maripá.
Em seguida, o empresário e 
pecuarista, Marcelo Baptis-
ta de Oliveira, dono da Agro 
Maripá, falou sobre o inves-
timento em melhoramento 
genético dos cavalos man-
galarga marchador, incluin-
do melhoramento genético 
dos outros animais criados 
no haras, como as cabras da 
raça Saanen e os bovinos de 
leite da raça Gir.
A visita técnica contou tam-
bém com uma breve pa-
lestra sobre “Equitação de 
Trabalho e Adestramento”. 
O tema foi apresentado pela 
também anfitriã Sophia 
Baptista de Oliveira.
Além das palestras, os alu-
nos tiveram a oportunidade 
de conhecer o haras e seu 
funcionamento, assim como 
assistir às apresentações de 
equitação feitas pelos cola-
boradores da Agro Maripá.
“Ao fazer esta integração do 
aluno à prática dos conte-
údos ensinados em sala de 
aula, espera-se que o mesmo 
venha conhecer e exercer o 
empreendedorismo de for-
ma efetiva durante a prática 
de sua profissão”, destaca o 

gestor da Escola de Negó-
cios, professor Rogério Go-
mes. “A introdução de dife-
rentes áreas de atuação e a 
prática da profissão ajuda no 
direcionamento de objetivos 
dos alunos”, complementa. 
Kátia Feltre, zootecnista e 
professora do curso de Me-
dicina Veterinária, acompa-
nhou os alunos e salienta a 
importância da atividade. “A 
visita técnica na Agro Mari-
pá agregou muitos conheci-
mentos relacionados à prá-
tica veterinária no campo. 
Foram abordados tópicos 
sobre cuidados com o pasto 
e com a alimentação diária, 
cuidados com potros, éguas 
e a atuação do veterinário 
em casos de emergência, 
o manejo sanitário, finali-
zando com a escolha de re-
produtores para manter o 
padrão do rebanho. Para os 
alunos, conhecer a realida-
de da profissão em uma fa-
zenda de grande porte ajuda 
no direcionamento dos seus 
objetivos”, enfatiza. 
“A visita foi muito interes-
sante. Vimos vários concei-
tos aprendidos em sala de 
aula, inclusive, como montar 
um projeto de empreende-
dorismo. Por ser um haras, 
conseguimos linkar mui-
tas coisas com a Medicina 
Veterinária, faculdade que 
eu curso, então consegui-
mos juntar muito dos dois 
mundos”, ressalta Gabriela 
Matiolli, aluna do quarto se-
mestre de Medicina Veteri-
nária da UniFAJ. 
Juliana Soares Glezer,  aluna 
do mesmo semestre de Me-
dicina Veterinária, reforça a 
opinião. “Foi simplesmente 
maravilhoso conhecer toda 
a estrutura da fazenda e ver 
tudo em que eles investem. 
Foi uma experiência nota 10, 
tanto para quem trabalha na 
área, quanto para quem é lei-
go”, conclui a estudante. 

Alunos do Grupo UniEduK fazem 
visita técnica à Agro Maripá
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
���������������

Fale agora com nossa
especialista em locação

Sala Comercial - Morada das Flores - Holambra
Sala comercial c/ 202,99 m2 de área útil e ótima localização
para seu comércio. Possui 40 m2 de mezanino, 2 banheiros e
3 vagas de garagens.

LocaçãoR$ 4.800,00  -

Galpão Comercial - Van Gogh - Holambra
Localizado em parte nobre da cidade, possui 360 m2 com
308 m2 de construção. Possui banheiro e mesanino. 
 

LocaçãoR$ 3.700,00  -

Sala Comercial - Centro - Holambra
Possui 8 salas, mezanino, 5 banheiros, escritório e recepção, ar cond;
cerca elétrica, câmera eletrônica, portão eletrônico, abertura automática
e alarme. Sendo 1.000 m2 de área útil e 700 m2 de contrução.

VendaR$ 2.350.000,00 - LocaçãoR$ 12.000,00 -

Sala Comercial - Centro - Holambra
 Com 269,85 m2 total, possui fácil acesso p/ Rod. SP107, contém lindo
deck, sala c/ 4 banheiros (1 adap. p/ de�ciente), salão c/ 58,61 m2,
cozinha, depósito, área de serviço e descanço p/ funcionários.  

Locação

(19)  99365-8066

R$ 7.000,00  - 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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● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), 
unha encravada com correção “clip system”.  Dorien Po-
dóloga. 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.

Alugo loft (sala/cozinha conjugada, quarto/closet e 
banheiro, varanda e jardim. Não tem garagem. Valor 
R$ 1300,00/mês. Rua das Dálias, 566 fundos. Tratar 
com Fernanda 9.9288-5579

COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 04.831.281/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Pecuária Holambra, 
no uso das atribuições previstas no parágrafo 2º 
do artigo 25 do Estatuto Social, convoca os 55 (cin-
quenta e cinco) cooperados, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á 
no dia 26 de novembro de 2021, no Auditório da 
Cooperativa Pecuária Holambra, à Rua Rota dos 
Imigrantes, 152, no município de Holambra, Estado 
de São Paulo, obedecendo aos seguintes horários 
e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que 
determina o Estatuto Social: a) em primeira convo-
cação, às 16:00 horas, com a presença de 2/3 do 
número total de associados; b) em segunda convo-
cação, às 17:00 horas, com a presença de mais da 
metade do número de associados; c) em terceira e 
última convocação, às 18:00 horas, com a presença 
de no mínimo 10 associados para deliberarem a se-
guinte ordem do dia:

Pauta AGE:
I. Ação judicial da não incidência de Funrural:
II. Reforma estatutária;
III. Outros assuntos não deliberativos.

Holambra-SP, 12 de novembro de 2021.

 
Eduardo Leonardo Bernardo Walravens 

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICOLA 
DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, convo-
ca os seus 060 (sessenta) cooperados em condi-
ções de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINARIA, que será realizada na 
sede da Associação Comercial e Empresarial da Es-
tancia Turística de Holambra, à Avenida das Tulipas, 
nº 103 Centro, na cidade de Holambra, Estado de 
São Paulo no dia 03/12/2021 (sexta-feira) em pri-
meira convocação ás 17:00, com 2/3 (dois terços) 
dos cooperados presentes; em 2ª convocação às 
18:00 horas, com metade mais um dos cooperados 
presentes, ou em terceira e última convocação às 
19:00 horas com o mínimo de 10 cooperados pre-
sentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Prestação parcial do exercício de contas compre-
endendo Balancete de Periódico de 01/01/2021 a 
31/10/2021, a Demonstração de Resultado do Exer-
cício e do 01/01/2021 a 31/10/2021 e demais relató-
rios complementares, Parecer do Conselho Fiscal e 
do Relatório da Diretoria;
b) Orçamento e Planejamento para o exercício de 
2022 e a viabilidade operacional para continuidade 
das atividades da Cooperativa.
c) Assuntos diversos  informativos de caráter não 
deliberativos.

Holambra, 11 de Novembro de 2.021.

Osmar Candido Alves.
Presidente

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

Motorista D

Auxiliar de Manutenção

Conferente
Realizar conferência de produtos, quanto a quantidade e qualidade, conferir 
devolução de mercadorias e material circulante, coletar informações e 
alimentar sistema. Contribuir com a limpeza e organização do setor.
Requisitos: Desejável experiência anteriores no ramo de flores e plantas.
Observações: Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse. Condução 
própria. Disponibilidade de horário.

Interessados deverão encaminhar CV para o e-mail holambra.vagas@
gmail.com, com a sigla CONFERENTE, até 22/11/2021.

Responsável por realizar coleta de produtos na região de Campinas/ 
Holambra. Carga e descarga de caminhão. Operação na parte logística
Requisitos: CNH D, experiência na função.

Interessados deverão encaminhar CV para o 
e-mail holambra.vagas@gmail.com, com a sigla MOTORISTA D, 

até 22/11/2021.

Responsável por realizar manutenção em geral.

Interessados deverão encaminhar CV para o 
e-mail holambra.vagas@gmail.com, com a sigla 

AUX DE MANUTENÇÃO, até 22/11/2021.

Receba, gratuitamente, o seu JC, 
por whatsapp.

Mande um WhatsApp com 
seu nome dizendo: Eu Quero

     (19) 98835 2244

Nº 1280
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
ADILSON PEDRO DE PINO, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profissão motorista, nascido em Terra Roxa PR, no dia cinco de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e dois (05/12/1972), residente e domicil-
iado na Rua Massaranduba, 270, Parque dos Ipês, Holambra,  SP,  CEP: 
13825000,filho de JOSÉ PEDRO DE PINO e de ELVIRA ANTUNES DE 
SOUZA DE PINO.
ALESSANDRA CASTELAR ,nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão analista de administrativo, nascida em Rancho Alegre, PR, no 
dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e três (27/03/1983), 
residente e domiciliada na Rua Massaranduba, 270, Jardim Flamboyant, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de VICENTE DE PAULA CASTE-
LAR e de APARECIDA IVONE POLIZEL CASTELAR.
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.

Holambra - SP, 11 de novembro de 2021

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
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Gente, não tem 
como não tocar no as-

sunto da morte súbita e triste 
da cantora Marília Mendonça, 
ocorrida precocemente aos 26 
anos de idade, após sofrer um 
acidente de avião na sexta-fei-
ra (5/11), na região serrana de 
Caratinga, MG. Ela postou vá-
rios momentos quando estava 
a caminho da cidade mineira. 
Mas devido a aeronave bater 
em cabo de torre de alta ten-
são, Marília Mendonça não 
chegou ao destino. A notícia 
de sua morte foi se espalhan-
do e deixando milhões de fãs, 
amigos, parentes inconsolá-
veis.  Além dela, o acidente 
provocou a morte do seu pro-
dutor Henrique Ribeiro, do seu 
tio e assessor pessoal Abicieli 
Silveira Dias Filho, do piloto 
do avião, Geraldo Martins de 

Medeiros Júnior, e do co-pilo-
to, Tarciso Pessoa Viana. Todos 
deixaram família e filhos. Uma 
grande tristeza. 
Marília estava concretizando 
sua carreira de sucesso. Essas 
coisas acontecem, assim, sem 
mais e sem menos. Ainda não 
acostumamos com essa bre-
ve vida. Não adianta procurar 
resposta ao questionamento. 
A cada dia temos que viver 
intensamente, como se não 
houvesse o daqui a pouco. 
O corpo da cantora foi enterra-
do no sábado (6) no cemitério 
Parque Memorial, em Goiânia, 
em cerimônia reservada à fa-
mília e amigos mais próximos. 
O corpo de Abicieli Silveira Dias 
Filho, assessor e tio da cantora 
também foi sepultado no mes-
mo lugar. Antes disso, uma 
multidão acompanhou o ve-

lório no Ginásio Goiânia Arena 
e prestou homenagens. Sem o 
pé no chão, a dupla Maiara e 
Maraisa e a dupla Henrique e 
Juliano se despediram de sua 
amiga-irmã. A sertaneja Maia-
ra exaltou a amizade das três: 
“Meu amor, você foi a mulher 
mais incrível que eu conheci 
em minha vida. A mulher mais 
forte de todas”. Já Maraisa re-
gistrou que: “Enquanto Maiara 
e Maraisa estiverem em cima 
de um palco, a memória da 
nossa rainha será lembrada da 
melhor maneira possível”.
Mas, independentemente de 
gostar ou não do estilo mu-
sical, para o qual muitos tor-
cem o nariz, Marília colocava 
em suas canções mulheres 
fortes que superam até trai-
ção e dava seu recado: a fila 
anda. Falava dos sentimentos, 

das descobertas, do amor não 
correspondido, como diz a le-
tra da música “Todo Mundo 
vai sofrer”: Quem eu quero, 
não me quer. Quem me quer, 
não vou querer. Ninguém vai 
sofrer sozinho. Todo mundo 
vai sofrer”. 
Marília transmitia emoção, 
verdade em cada palavra, com 
sua voz forte e afinada. Virou 
a rainha da sofrência. “Muitas 
mulheres se identificaram com 
minha música”, dizia a cantora. 
Um sorriso aberto, alegre, fe-
liz com o que a vida vinha lhe 
proporcionando. A rainha da 
sofrência foi indicada pela pri-
meira vez ao Grammy Latino 
em 2017, disputando na cate-
goria Melhor Álbum de Músi-
ca Sertaneja. No entanto, em 
2019 ela levou o prêmio pelo 
projeto “Em Todos Os Cantos”. 

Em 2021, a cantora também 
foi indicada na mesma cate-
goria, dessa vez ao lado das 
amigas Maiara e Maraisa, com 
o álbum Patroas, gravado an-
tes de uma live, em junho de 
2020, na capital goiana. O 
projeto “Patroas” também ga-
nhou destaque internacional 
e estampou um telão na Times 
Square, em Nova Iorque, dessa 
vez o Patroas 35%, gravado em 
2021.
A cantora Maraisa insinuou 
através das redes sociais que 
o projeto “Patroas”, que conta-
va com  Marília Mendonça, irá 
continuar. “O planejamento en-
volve uma série de shows pelo 
Brasil e um álbum, que já está 
lançado. Ela merece essa ho-
menagem. Será difícil, mas sei 
que o público nos ajudará com 
a terceira voz”, falou Maraisa.

O glamour das “patroas”

ACE oferece orientação contábil para empresas
Se você tem um ne-

gócio com CNPJ, 
pode se inscre-
ver e receber 
a t e n d i m e n -
to sem custo, 
mesmo não 
sendo associa-
do; inscrições 
abertas para aten-
dimento individual no 

dia 23
Como está a 

contabilidade do 
seu negócio? 
Você tem algu-
ma dúvida pra 
esclarecer ou 

alguma orien-
tação de que 

precise? Então, 
inscreva-se já para 

a Orientação Empreende-
dora Contábil no dia 23 de 
novembro, na Associação 
Comercial e Empresarial de 
Holambra (ACE Holambra).

O atendimento é indivi-
dual e sem qualquer custo, 
bastando inscrição anteci-
pada, pois as vagas são mui-
to limitadas e se esgotam ra-
pidamente.

23 De novembro – orientação 
empreendedora contábil
• Objetivo: orientar as empresas ou empreendedoras com CNPJ 
sobre dúvidas na área contábil ou gestão da empresa.
• Horário e local: na ACE, das 08h30 às 10 horas, com atendimento 
individual de 30 minutos cada.
• Forma de inscrição: pelo WhatsApp do setor comercial da ACE: 11 
98873-5259, com Tânia Santana. Se preferir, clique e comece seu 
atendimento: https://wa.me/5511988735259

Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde 
exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás a não 
ser a tua própria falta de discernimento no instante de escolher a 

semente que, deliberadamente, lançastes ao solo da vida.

(homenagem da coluna a Marília Mendonça) 
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
4 xícarás de chá de peito de 
frango cozido e desfiado
1 pão francês amanhecido
1 lata de milho em conserva
2 colheres de sopa  farinha 
de trigo
2 colheres de sopa de 
margarina
2 1/5 xícaras de chá de leite
1 envelope de caldo de 
galinha
Sal a gosto
Pimenta-do-Reino Branca a 
gosto

Queijo Ralado a gosto

Modo de preparo:
- Na frigideira ou forno, toste 
os farelos de pão até ficarem 
sequinhos (tomando cuidado 
para não queimar).
- Em uma panela, leve a 
margarina para derreter.
- Adicione a farinha de trigo 
e, sempre mexendo, deixe 
tostar.
- Acrescente o leite e cozinhe 
até que engrosse.
-  Tempere com sal e pimenta.

-  Junte o frango desfiado, o 
caldo de frango, o milho e 
mexendo de vez em quando, 
cozinhe por mais 10 minutos.
-  Desligue o fogo e passe 
para uma assadeira.
- Cubra com os farelos 
crocantes e capriche no 
queijo ralado.
-  Leve para assar até ficar 
douradinho.
- Sirva com arroz branco, 
integral ou ainda com 
salada de folhas verdes. Bom 
apetite!

Hoje vamos passar uma receita básica de Fricassê de frango, que leva pou-
cos ingredientes, que não tem como dar errado e que fica uma delícia!

Fricassê de Frango
Pensão alimentícia é o 

nome técnico da famosa 
pensão. Todos sabem, ou 
pelo menos deveriam sa-
ber, que os alimentos são 
direito dos filhos e dever 
dos pais e permanecem 
assim até que, em tese, o 
alimentando – aquele que 
recebe a pensão alimentí-
cia – complete 18 anos.

Contudo, o dever de 
pagar alimentos não aca-
ba automaticamente com 
a maioridade. Ocorre que 
a pensão se torna direito 
reconhecido quando pro-
posta e julgada procedente 
uma “Ação de Alimentos”, 
mas só se extingue o direito 
quando proposta e julgada 
procedente uma “Ação de 
Exoneração de Alimentos”.

Sendo assim, a dúvida 
que surge é quando dei-
xar de pagar pensão? Para 
responder isso, a lei define 
dois momentos:

A) Antes dos 18 anos: 
quando o adolescente se 
casa, constitui economia 
própria ou exercício de car-
go público, ele se emancipa, 
tornando-se apto a prati-
car todos os atos da vida 
civil. Desta forma, deixa de 
ser dependente do pai ou 
da mãe. (Lembrando que 
o adolescente, após os 16 
anos, já está livre para se 
casar, desde que tenha a 
aceitação dos pais.)

B) Ao atingir a maio-
ridade: quando o adoles-
cente chega aos 18 anos, a 
obrigação de pagamento 
deve, em tese, cessar, mas 
frisamos que essa desobri-
gação não é automática.

Contudo, diante das 
regras expostas, exceções 
surgem e precisam de aten-
ção. Quando o filho está 
cursando ensino superior 
e não possui condições de 

arcar com os estudos, é co-
mum que a obrigação de 
prestar alimentos se esten-
da até o término da facul-
dade ou até no máximo 24 
anos de idade. 

Também há os casos 
em que o filho é portador 
de alguma deficiência e o 
dever de prestar alimentos 
se torna vitalício. Indepen-
dente do caso, deve haver 
sentença que estabeleça 
esses deveres.

O processo de exonera-
ção de alimentos tende a 
ser simples na maioria das 
vezes, bastando que o ali-
mentante – aquele que é 
responsável pelo pagamen-
to da pensão – forneça ao 
advogado provas de que os 
alimentos não são mais ne-
cessários, pois o filho é ca-
paz de manter-se sozinho 
trabalhando e arcando com 
os próprios gastos. Portan-
to, se você tem o dever de 
prestar alimentos, não en-
cerre automaticamente o 
pagamento com a maiori-
dade do alimentando, isso 
pode causar problemas. 
Procure um advogado para 
que as peculiaridades do 
seu caso sejam analisadas e, 
se o profissional entender 
pela viabilidade da ação, in-
gresse com o pedido.

Diego Barboza Filipini –  OAB 420.389
e-mail:  diego_filipini@adv.oabsp.org.br 

Pensão alimentícia: quando 
cessar o pagamento da pensão?

Descomplicando o juridiquês
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Educadora aponta desigualdade como principal 

desafio na retomada das aulas presenciais

Esdras Domingos 

As escolas municipais, 
estaduais e particulares pas-
saram a receber neste mês 
100% dos alunos. O retorno 
obrigatório iniciou de forma 
gradual no fim do primeiro se-
mestre e atingiu, agora, todos 
os estudantes; exceto aqueles 
que fazem parte do grupo de 
risco para o Covid-19.

 A pedagoga, professora de 
história e influencer digital 
Wanderly Moreira Lessa de 
Araújo disse que vê com en-
tusiasmo essa volta às aulas. 
“O ambiente escolar, com cer-
teza, é um espaço de conheci-
mento e grandes descobertas 
de um valor imensurável”. 

Com 22 anos de experiên-
cia no setor de educação, Wa-
nderly observou que haverá 
“muitos desafios” nessa reto-
mada. “O principal deles no 
meu ver, será lidar com tur-
mas ainda mais heterogêne-
as, de um lado os que tiveram 
suportes para aprender e do 
outro os que passaram longe 
do caderno e do lápis”, falou a 
educadora.

De acordo com ela, os im-
pactos vivenciados pelas fa-
mílias, durante a pandemia, 
serão refletidos agora, efeti-
vamente com essa volta. “Es-
ses quase dois anos de pande-
mia envolveu distanciamento 
social, dores, tristezas, medos, 
incertezas e o pior, a perda de 
pessoas queridas, sendo que, 
o luto ainda é vivido em mui-
tos lares”. 

A especialista salientou 
que, por mais que as escolas 
tentem se preparar, mais do 
que nunca, deverá ser levado 
em conta as individualidades 
e particularidades de cada 
aluno. “Fácil não será, mas o 
olhar atento e minucioso do 
professor será extremamente 
importante. O envolvimento 

do professor com cada estu-
dante, o relacionamento entre 
os alunos e as trocas de expe-
riências vividas nestes dois 
anos, com certeza agregará 
para a formação como um 
todo. Afinal nenhum de nós 
somos mais os mesmos, cres-
cemos e aprendemos e essa 
busca por sermos cada dia 
melhores é algo que vamos 
conquistando aos poucos”.

 
Tempo de adaptação

Entre muitas áreas impac-
tadas, a educação foi uma das 
que mais teve prejuízos du-
rante a pandemia. Os alunos 
ficaram fora da sala de aula 
por mais de um ano e meio.

Para o retorno obrigató-
rio foi levado em conta a co-
bertura vacinal do estado, 
os indicadores de queda de 
contaminados e a melhoria 
da capacidade do sistema de 
saúde em atendimento dos 
infectados pelo coronavírus.  
Aliado a isso, boa parte dos 
estabelecimentos de ensino 
se preparam para receber os 
estudantes, com os cuidados 
sanitários, como uso obriga-
tório de máscaras, aferição da 
temperatura, disponibilidade 
de álcool em gel e uso indi-
vidualizado de garrafinha ou 
copo de água.

Mas, Wanderly afirmou 
que o professor em sala de 
aula, além dos conteúdos 
pedagógicos, terá que lidar 
com o reforço diário e repe-
titivo destas regras. “Alguns 
educandos já têm isso como 
hábito e terão esses cuidados 
redobrados, mas, para outros, 
no entanto, será necessária 
uma intervenção de orienta-
ção e cobrança”.

Com esse regresso a um 
novo normal nas escolas, Wa-
nderly salientou que é neces-
sário todos, comunidade esco-
lar e famílias, estarem atentos 

às dificuldades de adaptação 
socioemocional. A especialis-
ta explicou que o isolamento 
social e o distanciamento es-
colar têm apresentado inter-
ferências na aprendizagem. 
“O ser humano é um ser so-
cial, interage com a família, 
que é seu primeiro grupo, e 
depois com o ambiente es-
colar. É necessária a troca de 
visões e vivências do dia a dia. 
Por isso, a escola mais do que 
nunca precisa ser acolhedo-
ra,  ouvinte e observadora. O 
diálogo entre família e escola 
necessita ser mais agregador 
que antes. É claro que há uma 
grande preocupação com a 
defasagem escolar, com os 
conteúdos não aprendidos, 
no entanto o processo ensino 
aprendizagem envolve afeti-
vidade”.

Wanderly garantiu que 
envolver o aluno emocio-
nalmente é a chave para a 
aprendizagem. “Acolhimento 
é a questão principal e as ro-
das de conversas e da leitura 
serão imprescindíveis, para 
que esse envolvimento traga 
aconchego, segurança e per-
tencimento”.

 
O medo da volta

O vírus não foi embora e 
muitas pessoas ainda convi-
vem com o medo do contágio 

e da letalidade. Wanderly su-
geriu que as escolas devem 
trabalhar com mais intensi-
dade as aulas de artes e mú-
sica e a educação física, como 
forma de diminuir a ansieda-
de apresentada, e estimular o 
cognitivo. 

A especialista lembrou 
que os conteúdos devem ser 
apresentados de forma lúdi-
ca, com jogos e brincadeiras. 
“Outro ponto que veremos de 
forma bem evidente é a dife-
rença acentuada aos níveis de 
aprendizagem, pois enquanto 
alguns alunos tiveram com-
putadores e rede wifi disponí-
vel para seus estudos, outros 
usaram celulares com redes 
de dados, e, entretanto, mui-
tos outros não tiveram esses 
mesmos acessos e estudaram 
por meio do material impres-
so ofertado pela escola. Além 
disso, existem estudantes que 
tiveram menos oportunida-
des ainda”. 

A especialista em educa-
ção garantiu que a volta na 
totalidade será muito mais 
fácil e fluirá tranquilamente. 
“Ouvir o professor, ver seus 
gestos, seu olhar e seu sorri-
so, mesmo que atrás de uma 
máscara, trará afetividade e 
envolvimento. A intervenção 
de um aluno durante uma ex-
plicação, faz com que outros 
rapidamente sanem suas dú-
vidas. Desta forma a escola 
cumpre seu papel de interati-
vidade e sociabilidade”.

 
Escola e família

Família e escola, pais e di-
reção, alunos e professores 
precisarão de estar em siner-
gia. Isso será o fator prepon-
derante para o sucesso do 
retorno e a recuperação da 
defasagem no aprendizado. 
“Temos que olhar para trás e 
ver que foi muito mais difícil 
passarmos por uma pande-

mia. Temos recursos, tempo, 
conhecimento e a principal 
saúde”. 

Segundo Wanderly, a vol-
ta às aulas presenciais é um 
fechamento de um ciclo. “As 
escolas foram as primeiras 
a fecharem suas portas e es-
tão sendo as últimas a serem 
abertas em sua totalidade. 
Cuidamos dos nossos peque-
nos, com amor, carinho e res-
ponsabilidade, por isso, esse 
tempo foi necessário. Um pe-
ríodo de aprendizado”.

A educadora ratificou que 
os alunos foram os mais afe-
tados em termos de convívio. 
“Os adultos, na sua grande 
maioria, saíram para traba-
lhar, foram às farmácias e aos 
supermercados e outras coi-
sas. Os nossos pequenos se 
limitaram às lições em casa, 
aulas remotas, TV, brinque-
dos na sala e, no máximo, 
brincadeiras no quintal”. 

Wanderly espera que o 
retorno às salas de aulas seja 
palco de muitas histórias, 
emoções e da certeza que eles 
foram mestres na arte de vi-
ver a vida de criança em meio 
a uma pandemia. “Ao voltar 
da escola, meu filho repetiu 
por várias vezes o quanto ele 
estava feliz por sua escola vol-
tar a funcionar de verdade, e 
essa alegria dele só reforça 
tudo o que disse, o quanto é 
importante para as crianças 
o envolvimento social no am-
biente escolar.”

Wanderly é servidora pública mu-
nicipal e durante esses 22 anos esteve 
em sala de aula com as faixas etárias de 
2 a 10 anos. Nesse período, por 15 anos, 
atuou na gestão de unidades escolares e 
esteve à frente de CRECHES, EMEIS (Es-
colas Municipais de Educação Infantil) e 
EMEFS (Escolas Municipais de Educação 
Fundamental), nas funções de Coordena-
dora Pedagógica, Vice Diretora Escolar 
e Diretora Escolar. A especialista é pós-
-graduada em Gestão Escolar, Educação 
Especial e MBA em Gestão Educacional, 
e, atualmente, é coordenadora do polo da 
Univesp, em Artur Nogueira (SP).

Com o retorno obrigatório, educadora alerta que escolas e famílias devem estar atentos às dificuldades de adaptação socioemocional
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Prefeitura abre inscrições para 

projetos culturais financiados pela 
Lei Aldir Blanc

Interessados podem 
ser inscreverem em 
oficinas culturais de 

Pontos MIS

A Prefeitura de Holambra 
publicou nesta quarta-fei-
ra, dia 10 de novembro, no 
Diário Oficial do Município, 
edital de abertura de ins-
crições para novos projetos 
culturais que estejam em 
busca de custeio por meio 
da Lei Aldir Blanc. A inicia-
tiva prevê auxílio financeiro 
ao setor cultural, buscando 
apoiar profissionais da área 
que sofreram com impacto 
das medidas de distancia-
mento social por causa do 
coronavírus.

As inscrições podem 
ser feitas pela internet, em 
www.holambra.sp.gov.br, na 

aba de Serviços, ou pessoal-
mente, na sede do Departa-
mento Municipal de Turismo 
e Cultura, localizado na Ala-
meda Maurício de Nassau, 
444, no Centro, até o dia 25 
de novembro. O atendimen-
to é de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h.

Entre os requisitos para 
participar do processo estão 
atuar no município e apre-
sentar projetos para ações 
de estímulo à cultura. O va-
lor, destinado pelo Governo 
Federal para Holambra, foi 
de R$ 128.094,54.

Os selecionados recebe-
rão a premiação em dinheiro. 

O Comitê Gestor, formado por 
pessoas da sociedade civil e 
do poder público, realizará a 
seleção dos participantes.

“O setor cultural foi dura-
mente impactado pela crise 
sanitária provocada pela 
Covid-19”, explicou a dire-
tora municipal de Turismo 
e Cultura, Alessandra Ca-
ratti. “Com esse auxílio, os 
agentes culturais terão as 
condições necessárias para 
retomar suas produções, fo-
mentando o setor, resgatan-
do e valorizando a cultura”.

O edital completo pode 
ser conferido em www.ho-
lambra.sp.gov.br.

Estão abertas as ins-
crições para duas oficinas 
promovidas por meio do 
Pontos MIS, projeto de fo-
mento à cultura promovido 
pelo Museu da Imagem e do 
Som (MIS). As atividades, 
gratuitas, serão realizadas 
de forma online. Para par-
ticipar é preciso ter a par-
tir de 14 anos e preencher 
formulário disponível em 
https://www.mis-sp.org.
br/pontos_mis/list/ofici-
nas-e-palestras. As vagas 
são limitadas.

A primeira delas é “Fo-
tografia: o mercado de tra-
balho”, que será realizada 
entre os dias 16, 17 e 19 de 
novembro, das 19h às 21h. 
Durante os encontros re-
motos, a fotógrafa Melissa 
Szymanski irá falar sobre 
suas experiências na área, 
as etapas que envolvem o 
trabalho e a importância 
da comunicação entre os 
profissionais envolvidos no 

mercado.
Já nos dias 22, 23 e 24 

de novembro, no mesmo 
horário, será vez do rotei-
rista, dramaturgo e diretor 
teatral Lucas Martins Neia 
entrar em cena com a ofi-
cina “No rastro da emoção: 
os 70 anos da telenovela no 
Brasil”. Ele irá falar sobre o 
processo histórico das pro-
duções brasileiras, fornecer 
ferramentas para a análise 
e abordar o impacto das 
narrativas ficcionais na so-
ciedade.

“São atividades gratui-
tas comandadas por profis-
sionais muito qualificados”, 
reforçou a diretora munici-
pal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti. “É im-
portante reforçar que as va-
gas são limitadas, por isso 
os interessados precisam 
garantir o quanto antes 
suas vagas. Estou certa de 
que serão atividades extre-
mamente enriquecedoras”.

Lei Aldir Blanc
A Lei Aldir Blanc foi criada em caráter emergencial 
em função dos efeitos econômicos e sociais 
derivados da pandemia da Covid-19. Ela 
foi sancionada em 29 de junho de 2020 em 
homenagem ao letrista e compositor homônimo, 
que morreu em maio desse mesmo ano.
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Sexta-Feira, 12 de novembro, às 19h30:  Real Conquista x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)

Sábado, 13 de novembro, às 14h:  Figueirense x Jack Flores (Palmeiras)

Sábado, 13 de novembro, às 16h15:  Vila Nova x CRB (Estádio Municipal)

Sábado, 13 de novembro, às 18h15: Juventude x Resenha (Estádio Municipal)

Domingo, 14 de novembro, às 8h30: Nacional x Los Hermanos (Fundão)

Domingo, 14 de novembro, às 10h30: Santa Cruz x Galunáticos (Fundão)

Domingo, 14 de novembro, às 8h30: Galáticos x Grêmio Holambra (Palmeiras)

Domingo, 14 de novembro, às 10h30: Imigrantes x Mercenários (Palmeirinha)

Grêmio Holambra 2 x 3 Jack Flores

Imigrantes 3 x 0 Clube

Bar Sem Lona 1 x 2 Vila Nova

Los Hermanos 3 x 2 Real Conquista

Santa Cruz 1 x 3 Figueirense

CRB 0 x 0 Nacional

Mercenário 1 x 1 Resenha

Galunáticos 3 x 1 Galáticos

Partidas da 5ª rodadaResultados da 4ª rodada

Começa hoje a 5ª rodada da 
Copa de Futebol Amador de 

Holambra
Hoje tem mais Copa de 

Futebol Amador em Holam-
bra. A 5ª rodada da compe-
tição será aberta por Real 

Conquista e Bar Sem Lona no 
Estádio Municipal Zeno Ca-
pato, a partir das 19h30. To-
das as partidas são liberadas 

para o público, com entrada 
gratuita. Confira os resulta-
dos da 4ª rodada e as datas e 
horários dos próximos jogos:

Biblioteca Municipal volta a receber 
sessões gratuitas de cinema

A Biblioteca Municipal 
de Holambra voltou a rece-
ber nesta quinta-feira, dia 
11 de novembro, sessões 
gratuitas de cinema por 
meio do Pontos MIS, um 
programa do Museu da Ima-
gem e do Som – instituição 
vinculada à Secretaria de 
Cultura e Economia Criati-
va do Governo do Estado de 
São Paulo. A iniciativa havia 
sido interrompida, em for-
mato presencial, em função 
da pandemia da Covid-19, 
em março do ano passado.

O primeiro longa exibido 
nesta retomada foi Cinema 
Paradise, um filme franco-i-
taliano que retrata as lem-
branças de Toto, um cineas-
ta que retorna à sua cidade 
natal ao descobrir que seu 
velho amigo de infância, um 

projecionista, faleceu.
“Este é um programa que 

nos orgulha muito e que tem 
o objetivo de difundir a cul-
tura. Estamos extremamen-
te felizes de retomarmos as 
exibições aqui na Biblioteca”, 
falou Alessandra Caratti, di-
retora municipal de Turismo 
e Cultura. “Todos estão con-
vidados a compartilhar emo-
ções conosco novamente”.

No dia 18 será vez do 
longa A invenção de Hugo 
Cabret. A sessão começará 
às 18h30. Dublada e com 
censura livre, a produção 
narra a história de Hugo, um 
garoto de 12 anos que perde 
o pai, um relojoeiro que tra-
balha em um museu. Antes 
de falecer, o homem mostra 
ao menino a sua última des-
coberta: um androide. Após 

fazer amizade com uma jo-
vem, Hugo descobre que ela 
tem uma chave que cabe no 

fecho existente no robô. Jun-
tos, eles embarcam em uma 
grande aventura.

Serão disponibilizados 30 
assentos por sessão e a entra-
da é por ordem de chegada.


