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Por unanimidade, vereadores 
aprovam imposto Verde

Representantes do legislativo cumprem agenda em São Paulo

Os vereadores aprovaram o projeto de lei IPTU Verde, de autoria do vereador Oriovaldo Venturini (PSDB). A proposta institui 
o programa de incentivo e desconto no IPTU, mediante a implantação de medidas de sustentabilidade ambiental em imóveis 
residenciais e não-residenciais, que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente. A iniciativa foi apreciada em sessão 

ordinária antecipada, de julho para maio. 

Apostilas de 
junho serão 
entregues na 
terça

SAEHOL faz alerta 
sobre de descarte 
de objetos no 
esgoto14 14 11
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Representantes da Câmara Municipal estiveram no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, e Secretaria de 

Estado para apresentar propostas. Um dos encontros foi com o deputado estadual Edmir Chedid. 

31 de maio 
prazo final para 

entrega da 
declaração IR
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Editorial

O país patina no combate à 
pandemia, apesar dos esforços na-
cionais para o combate à propa-
gação do Coronavírus.

Uma das sequelas mais gra-
ves que a pandemia deixa, além 
das 450 mil vidas perdidas, dos 
altos níveis de desemprego, é a 
educação básica. 

A educação formal brasileira, 
especialmente a pública, vinha 
buscando de forma lenta e gra-
dual uma melhoria na aprendi-
zagem, aumentando a passo de 
tartaruga, mas atingindo avanço 
nos  resultados.

Com a pandemia e a falta de 
uma coordenação nacional de 
apoio às escolas,  cada prefeitura 
foi lançada à sua própria sorte e 
os alunos empurrados, especial-
mente os das classes menos favo-
recidas,  a perpetuar seu próprio 

destino: a exclusão social.
Desde há muitos anos sabe-se 

que a educação é fundamental  
para se construir uma nação, re-
duzir a desigualdade social, pro-
mover o bem estar coletivo, de-
senvolver o cidadão e ampliar o 
sentimento de pertencimento.

Após 14 meses fora das salas 
de aula, especialmente as crianças 
em fase de alfabetização e fixação 
dos primeiros conceitos de convi-
vência com seus colegas, a situa-
ção permanece crítica. 

O país sentirá este impacto 
daqui a alguns anos, quando esta 
geração se deparar com um novo 
mundo cheio de mudanças, sem 
as ferramentas necessárias para 
acompanhar o futuro que espera 
a humanidade.

É claro que a responsabilidade 
formal pela educação é dos nos-

sos governantes que foram eleitos 
para isto. Mas a responsabilidade 
social desta questão cabe à socie-
dade como um todo que deve se 
interpor no processo, pressionar 
os administradores da educação, 
somar-se aos esforços técnicos e 
financeiros, se forem necessários, 
para o enfrentamento desta crise.

Holambra não é um município 
qualquer. A sociedade civil holam-
brense tem  experiências diversas 
em educação não formal que po-
dem se somar às iniciativas pú-
blicas. Tem um corpo empresarial 
dinâmico que entende muito bem 
o valor da educação e necessitará 
dela num futuro próximo para o 
desenvolvimento do município e 
de suas empresas. 

Então por que estamos pa-
rados, neste estado de letargia 
educacional? 

Educação em tempos de pandemia Histórias de Dona Ilda

Olho para o céu, daqui desta es-
preguiçadeira. Com as mãos procuro 
fazer um “guarda-sol”, para que eu 
possa ver melhor o azul profundo e, 
me parece, bem diferente dos que eu 
já vi. As pontas enormes dos bambus, 
como plumas gigantescas, fazem a 
moldura verde, em tons dégradés, do 
escuro até o amarelo, iluminado pelo 
sol vibrante de 10 horas da manhã.

Num segundo passa por minha 
cabeça: que bom estarmos a mais 
de 800 quilômetros dos telefonemas 
maçantes, das duplicatas, das con-
tribuições, nossas e de nossos aju-
dantes, da fila da carne, do leite, do 
correio, dos bancos, das apurações e 
outras atribuições mais, que fazem do 
nosso dia-a-dia uma gincana, a qual, 
se tem muito de bom, nos traz tam-
bém muito desgaste.

O canto das cigarras e dos sabiás, 
na mata à esquerda, contrasta com o 
vozerio das pessoas que se banham 
e o barulho da cascata que, do meio 
das pedras, joga suas águas sulfuro-
sas a 40 graus, na monumental pisci-
na térmica.

Estou em Goiás. Mais precisamente 
em Caldas Novas. Sentia-me muitas 
vezes constrangida por ter vivido na 
França, conhecido dez países da Eu-
ropa e ter que confessar que não co-
nhecia essa maravilha tão nossa, tão 
comentada e elogiada por milhares 
de pessoas! Mas, agarrando as opor-
tunidades que se nos apresentam, 
vamos realizando nossas aspirações, 
na hora e no tempo certos.

Saio do sol. Mergulho nas águas 
quentes. Uma sensação estranha me 
dá um arrepio. Faz lembrar-me do ba-
nheirão de ferro fundido, esmaltado 
de branco onde nós, quatro irmãos, 
durante toda a nossa infância, nos di-
vertimos, mergulhados até o pescoço 
em água tépida, esquentada em ser-
pentina de fogão a lenha!

Os banhistas são idosos, “coroas”, 
jovens, crianças, mas em proporção 
decrescente, pois essas águas são 
recomendadas para reumatismo, 
artritismo, problemas biliares e re-
nais e, portanto, menos inerentes à 
juventude.

Então, a gente fica “de molho”, 
horas e horas, “curtindo” o calorzi-
nho gostoso, a beleza de todo o 
ambiente e observando os usuários 
das piscinas. No jato quente,  caindo 
de 6 metros de altura, por um tubo 
enorme, de entre pedras rústicas, 
como se fossem um nicho, vejo uma 
senhora, cinquentona, gordinha, 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Águas quentes
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PO ND E RA NDO
V i s i t e  H o l a m b r a

Todas as semanas estou pre-
sente neste espaço dedicado 
às minhas crônicas. São mensa-
gens, análises, pontos de vista, 
expostos não para marcar uma 
posição, mas, simplesmente, co-
locar um pensamento em ação. 
Dar uma contribuição, quem 
sabe, esclarecendo ou alertan-
do para fatos que me parecem 
oportunos para reflexão. 

O mais interessante e curioso 
é que não tenho a menor idéia 
de quem você é, se me lê assídua 
ou esporadicamente. Se é ho-
mem, mulher, jovem, adulto(a) 
ou idoso(a). Tenho consciência 
da situação difícil que é, se não 
impossível, a de agradar a todos; 
é como navegar em mar revolto, 
em meio à neblina cerrada, sem 
bússola. E fica sempre a expecta-
tiva se os temas merecerão sua 
atenção e justificarão o tempo 
que você dedica à sua leitura e o 
meu à sua formulação. 

Mas, creia, é uma atividade 
extremamente prazerosa, a de es-
crever. Sinto nela uma espécie de 

Cumplicidade 
de Confessionário

cumplicidade de confessionário, 
onde aquele que escreve espera 
pela indulgência de seu leitor.  

Lemos por prazer, para nos 
mantermos atualizados e até mes-
mo passar o tempo. O brasileiro, 
em expressivo número e como é 
notório, não é afeito à leitura, seja 
de livros ou jornais e revistas. O 
que, obviamente, contribui para 
o fato de imensa maioria não con-
seguir se expressar corretamente 
pela escrita. E que não exclui, tam-
bém e com todo respeito, muitos 
daqueles com diplomas de curso 
superior pendurados na parede. 

A propósito, não é sequer con-
dição “sine qua non” – literalmen-
te ‘sem a qual não’ – que qualquer 
cidadão brasileiro tenha pleno 
domínio da língua portuguesa 
para se tornar deputado federal e, 
até mesmo, orgulhosamente, pre-
sidente da República. Aliás, esta é 
situação pior que tiririca no meio 
do jardim.

Quero crer que as pessoas, 
espontaneamente, têm vonta-
de de escrever. Não são poucas, 

principalmente jovens e adoles-
centes, adultos inclusive, as que 
escrevem diários. Entendo que 
registrar experiências, alegrias, 
anseios, angústias, tornam a jor-
nada mais leve e, um dia quem 
sabe, recordar que preocupações 
foram infundadas e os desejos 
realizados em um tempo que não 
volta mais. E talvez não seja por 
outra razão que a comunicação 
virtual venha colocando milhões 
de pessoas na condição de blo-
gueiros e blogueiras. 

Tenho por hábito ler crônicas 
de articulistas consagrados e inte-
ligentes. E quando é o caso, escre-
ver-lhes sobre o que penso sobre 
suas colocações. Como quem 
escreve lê, mas a recíproca nem 
sempre é verdadeira, fica sempre 
no ar o que se passa nessa rota de 
interação.

Assim, não se acanhe: a colu-
na é sua. Disponha-se e...

CUIDE-SE!

dentro de um maiô azulão. Recebia 
a ducha que, por sinal, me disseram 
corresponder a 30 quilos de peso 
em todo o corpo. Em pé, se virava, 
hora de costas, hora de frente. Pre-
ocupada com o pesado jato quente, 
com as pedras rústicas sob os pés, 
naturalmente com medo de cair, a 
banhista, voltando a frente para pis-
cina, não percebeu nada: seu maiô 
arriara até a cintura. Ela, feliz, usufruía 
as delícias da ducha, que de tão vio-
lenta deixou-a insensível a ponto de 
não perceber que mais parecia uma 
Vênus 1986. Até que alguém a avisa:

- Olha aí!!!
- O que? Pergunta.
De repente leva um susto e, confu-

sa levanta as alças, “se mandando de 
leve” do jato d’água.

Segundo informações recebidas 
de nosso guia local, um menino de 
14 anos, Bartolomeu Bueno da Silva 
Filho, bandeirante, foi que descobriu 
as águas quentes em 1722. Mais tar-
de, Martin Coelho de Siqueira, pas-
sando pelo local, em 1777, percebeu 
que seus cães ganiam desesperada-
mente, quando tentavam atravessar 
uma lagoa. Foi verificar e constatou 
que suas águas eram de alta tem-
peratura. Batizou-a então de Lagoa 
Quente ou do Pirapitinga.

Um dos fatos que mais me im-
pressionaram foi o do rio, do mesmo 
nome ficar a uns 40 metros dessa la-
goa, ter água fria e a seu lado a 2 me-
tros de distância 2 poços com água 
vertendo a 52 graus!

As mil explicações não consegui-
ram esclarecer, para mim, o fenôme-
no: vulcão extinto, urânio, íons, etc.

Paro para pensar e, enquanto os 
outros excursionistas sobem o morro, 
rumo ao ônibus, fico propositalmente 
para trás. E, lá ao longe, consigo ver os 
cães dos bandeirantes ganindo e cor-
rendo de medo das águas quentes!
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Vacinação para moradores a partir 

de 40 anos será hoje e amanhã

Saúde registra 38 novos casos de Covid-19

Na sexta, entre 8h e 12h, 
serão imunizados os holam-
brenses com comorbidades 
relacionadas pelo Ministério 
da Saúde a partir de 43 anos. 
Depois, das 13h às 16h, será 
vez dos que possuem entre 
40 e 42 anos. Moradores com 
idade igual ou superior a 60, 
pessoas com deficiência per-
manente que recebem o Bene-
fício de Prestação Continuada 
da Assistência Social, grávidas 
e mulheres que tiveram filho 
há até 45 dias, com comorbi-
dades e que possuam mais de 

18 anos, podem receber a dose 
em qualquer período do dia.

No sábado o atendimento 
será realizado das 8h às 12h 
e entre 13h e 16h para todos 
os grupos. De acordo com o 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, é ne-
cessário levar um documento 
oficial com foto, Cartão Cida-
dão e apresentar compro-
vante da condição de risco 
por meio de exames, receitas, 
relatório ou prescrição médi-
ca. Eles precisam ter, no má-
ximo, 6 meses de emissão e 

devem conter CRM e assina-
tura do profissional. Pessoas 
com deficiência permanente 
precisam apresentar o com-
provante de recebimento do 
benefício.

“Muitas vezes, em função 
do trabalho, por exemplo, 
algumas pessoas não conse-
guem se deslocar até o local de 
vacinação”, disse Valmir. “De-
cidimos realizar a imunização 
em um sábado, durante todo 
o dia, para garantir que todos 
os que fazem parte do grupo 
prioritário sejam protegidos”.

Novo balanço divulgado 
nesta quinta-feira, dia 27 de 
maio, pelo Departamento Mu-
nicipal de Saúde mostra que 
Holambra registrou 38 novos 
casos de Covid-19 na última 
semana. O número aponta 
queda em comparação à se-
mana anterior, que teve 61 

novos casos da doença. 35 
pessoas estão em isolamento 
domiciliar, 4 em internação 
hospitalar e uma em obser-
vação na Policlínica. Desde o 
início da pandemia, o número 
de pessoas curadas chegou a 
1.470. Até o momento foram 
registrados 11 óbitos.

“Permanecemos em uma 
situação de estabilidade 
com relação ao número de 
novos casos. É natural uma 
variação para mais ou para 
menos de semana a sema-
na, sem alterações bruscas. 
O fundamental é que a po-
pulação se mantenha atenta 

e adote em sua rotina os 
cuidados sanitários de 
prevenção, como la-
var regularmente as 
mãos, utilizar máscara 
e álcool em gel e evitar 
aglomerações”, expli-
cou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias.

A aplicação das doses será realizada no Salão da Terceira Idade, por ordem de chegada, e de maneira escalonada

Comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde: Vacinação contra a Covid-19
• Doenças Cardiovasculares
• Insuficiência cardíaca (IC)
• Cor-pulmonale (alteração no ventrí-
culo direito) e Hipertensão pulmonar
• Cardiopatia hipertensiva
• Síndromes coronarianas
• Valvopatias
• Miocardiopatias e Pericardiopatias
• Doença da Aorta, dos Grandes Va-
sos e Fístulas arteriovenosas
• Arritmias cardíacas
• Cardiopatias congênitas no adulto
• Próteses valvares e dispositivos car-
díacos implantados
• Diabetes mellitus
• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente 
(HAR)
• Hipertensão arterial – estágio 3
• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 
com lesão e órgão-alvo e/ou comor-
bidade
• Doença Cerebrovascular
• Doença renal crônica
• Imunossuprimidos (transplantados; 
pessoas vivendo com HIV; doenças 
reumáticas em uso de corticoides; 
pessoas com câncer)
• Anemia falciforme e talassemia 
maior (hemoglobinopatias graves)
• Obesidade mórbida - IMC ≥40
• Cirrose hepática

Sexta-Feira, 28/05
Salão da Terceira Idade
Pessoas com comorbidades a partir de 43 anos - 8h às 12h
Pessoas com comorbidades a partir de 40 anos - 13h às 16h
Pessoas a partir de 60 anos - 8h às 12h e entre 13h e 16h
Pessoas com deficiência a partir de 40 anos que recebam o BPC - 8h às 12 
e entre 13h e 16h
Grávidas e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos - 8h às 12 e 
entre 13h e 16h
*8h às 12h e entre 13h e 16h - Atendimento por ordem de chegada

Sábado, 29/05
Salão da Terceira Idade    
Pessoas com comorbidades a partir de 40 anos
Pessoas a partir de 60 anos
Pessoas com deficiência a partir de 40 anos que recebam o BPC
Grávidas e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos
*8h às 12h e entre 13h e 16h - Atendimento por ordem de chegadaFonte: Governo do Estado de São Paulo
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Médicos alertam sobre aumento no risco

de câncer e COVID-19 em fumantes

Dia 31 de maio é celebra-
do o Dia Mundial sem Taba-
co, data de conscientização 
sobre os riscos que o tabagis-
mo acarreta à saúde – entre 
eles, o surgimento e o agrava-
mento de uma série de tipos 
de câncer, não apenas do pul-
mão. Diante de sua histórica 
atuação para o controle do ta-
bagismo no Brasil e em meio 
à pandemia de COVID-19, a 
Sociedade Brasileira de On-
cologia Clínica (SBOC) alerta 
para os riscos ainda mais ele-
vados de infecção pelo SARS-
-CoV-2 em fumantes. Estudos 
epidemiológicos recentes 
mostraram que usuários de 
tabaco têm 34% mais chan-
ces de contrair doenças da 
família influenza, incluindo 
a infecção pelo novo corona-
vírus1. Entre adolescentes e 
jovens adultos, o diagnóstico 
da doença foi 5 vezes maior 
entre usuários de cigarros 
eletrônicos e 7 vezes maior 
entre aqueles que combinam 
essa opção com o cigarro de 
papel2. Além disso, de todos 
os casos de câncer de pulmão 
no Brasil, 90% são causados 
pelo tabagismo.

Segundo a presidente da 
SBOC, Dra. Clarissa Mathias, 
o maior risco de infecção 
ocorre porque o pulmão do 
fumante apresenta áreas in-
flamadas, causadas pelo uso 
do tabaco. “A fumaça e as 
toxinas do cigarro possuem 
efeito imunossupressor, ou 
seja, são responsáveis por 
uma maior vulnerabilidade 
a infecções por vírus e bacté-
rias. Essas inflamações tam-
bém são um fator de risco 
para complicações e agrava-
mento da COVID-19”, explica.

de ar excessiva, tosse persis-
tente, dor no peito, escarro 
com sangue, pneumonia ou 
bronquite recorrente, perda 
de peso, entre outros. Por isso 
é tão importante que haja a 
implantação de programas de 
rastreamento da doença, que 
conta com exames simples 
de radiografia e tomografia 
de tórax. Com o diagnóstico 
precoce é possível reduzir o 
risco de morte do paciente 
em 20%”, explica. As reco-
mendações para a realização 
dos exames de rastreamento 
são, majoritariamente, para 
pessoas acima dos 55 anos 
com histórico tabagista, ou 
seja, que sejam fumantes ou 
que não tenham fumado nos 
últimos 15 anos.

Recentemente, houve 
avanços representativos no 
tratamento de pacientes com 
câncer de pulmão. “Duas 
conquistas muito importan-
tes foram o desenvolvimen-
to da imunoterapia, medi-
camentos que estimulam o 
sistema imunológico a para 
reconhecer e destruir células 
cancerígenas de forma mais 
eficaz; e da terapia alvo, que 

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

Além dos riscos em rela-
ção ao coronavírus, o consu-
mo do tabaco traz diversos 
prejuízos ao organismo. “O 
tabagismo é o maior respon-
sável pela grande incidência 
de câncer de pulmão no Bra-
sil: cerca de 90% dos casos 
são causados pela substância. 
Atualmente, ele é um dos ti-
pos mais letais entre homens 
e mulheres, chegando a atin-
gir uma taxa de mortalidade 
de 13 e 11%, respectivamen-
te”, adverte Dra. Clarissa.  Ou-
tros tipos de câncer também 
podem ser desenvolvidos em 
fumantes, como o de bexiga, 
cabeça e pescoço e pâncreas. 
“O tabaco ainda é responsável 
pela redução da cicatrização, 
envelhecimento precoce e do-
enças coronarianas e vascula-
res”, complementa.

De acordo com a presiden-
te da SBOC, especialista em 
tratamento de pacientes com 
câncer de pulmão, o grande 
desafio para o tratamento do 
câncer neste órgão é o diag-
nóstico precoce. “Normal-
mente, os sintomas aparecem 
quando o tumor já está em 
estágio avançado, como falta 

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) explica a relação entre o consumo de tabaco, o aumento de 34% na 
infeção por SARS-CoV-2 e o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer

ataca especificamente essas 
células, provocando poucos 
danos àquelas ainda saudá-
veis. Ambos os tratamentos 
podem melhorar e prolongar 
a vida do paciente em muitos 
anos”, declara Dra. Clarissa.

A mensagem da SBOC para 
a prevenção do câncer de pul-
mão, e dos demais tipos que 
podem ser desenvolvidos por 
meio do tabagismo, é para 
que haja a redução ou inter-

rupção do consumo da subs-
tância. “Os cigarros, tanto o de 
papel como o eletrônico, pos-
suem toxinas que viciam seus 
usuários, por isso é importan-
te evitar o início do uso, cor-
tando a possibilidade de de-
pendência”, recomenda Dra. 
Clarissa. Ademais, a entidade 
reitera a importância da vaci-
nação contra a COVID-19 em 
pacientes oncológicos, classi-
ficados como grupo de risco 
para complicações causadas 
pelo coronavírus, com risco 
de óbito por volta de 26%, 
muito acima do que na popu-
lação geral, que fica entre 2 e 
3%3. Por isso, todos podem e 
devem ser vacinados, exceto 
aqueles que apresentam al-
gum tipo de reação alérgica 
aos insumos da vacina.

Sociedade Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC) - Entidade nacional 
que representa mais de 2,4 mil 
especialistas em oncologia clínica 
distribuídos pelos 26 estados 
brasileiros e o Distrito Federal.
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Vereador propõe isenção de impostos para aposentados

Na 13ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Holambra, realizada no dia 
20 de maio, foram apresen-
tados dois Projetos de Lei 
Complementar, de autoria 
do vereador Mario Luiz Sit-
ta (Sitta da Fanfarra), que 
visam ampliar a isenção de 
tributos aos aposentados e 
pensionistas usufrutuários 
de imóveis e aos portadores 
de doenças graves.

O PLC n.º 002/2021 visa 
incluir a condição de usu-
frutuário aos aposentados e 
pensionistas que possam ter 
direito à isenção de tribu-
tos municipais, sendo estes, 
imposto sobre propriedade 
predial e territorial urbano 
(IPTU), taxa de limpeza de 
vias públicas, taxas de cole-
ta de lixo e contribuições de 
melhorias, mediante o pre-
enchimento dos requisitos já 
previstos na Lei Complemen-
tar n.º 212/2009.

“A presente propositu-
ra visa incluir a condição de 

usufrutuário aos aposenta-
dos e pensionistas que pos-
sam ter direito à isenção de 
tributos municipais, como o 
IPTU e taxa de coleta de lixo. 
Muitas vezes, o usufrutuário 
é aposentado ou pensionista, 
e se enquadra nos demais re-
quisitos para a isenção do im-
posto. Assim, entendo justa a 
modificação da lei em vigor, 
para que esta isenção possa 
atingir um maior número de 
aposentados e pensionistas, 
ajudando nas suas condições 
e qualidade de vida.”, decla-
rou o vereador Sitta em sua 
justificativa.  

Já o PLC n.º 003/2021 tem 
como objetivo incluir a possi-
bilidade de usufrutuários de 
um único imóvel, que sejam 
portadores de doenças gra-
ves, de receberem o benefí-
cio de isenção do IPTU. A lei 
atual (LC n.º 267/2015), con-
templa apenas a condição de 
proprietários de imóveis.

Os projetos de lei comple-
mentar seguem para análise 

e parecer das Comissões Per-
manentes da Casa.

Indicações Legislativas
Na mesma sessão foram 

apresentadas quatro indi-
cações legislativas. O verea-
dor Hermindo Felix solicitou 
pavimentação asfáltica na 
HBR-311.

Enquanto o vereador Je-

sus Aparecido de Souza (Je-
sus da Farmácia) pediu ilu-
minação pública na Avenida 
das Dálias, no trecho que 
ainda não possui, após o Su-
permercado Remafra até as 
“vaquinhas”.

Já o vereador Eduardo da 
Silva (Pernambuco) indicou 
a ampliação dos serviços 
dos correios no loteamento 

“Van Gogh”.
O vereador Janderson 

Adriano Ribeiro (Chiba) soli-
citou a alteração do trajeto do 
ônibus municipal, para que 
passe a se deslocar até o fi-
nal da HBR-326, limite com o 
município de Jaguariúna, pró-
ximo a entidade Lar Feliz, as-
sim como a construção de um 
ponto de ônibus neste local.  

Câmara de Holambra aprova IPTU Verde
A Câmara Municipal de 

Holambra aprovou por una-
nimidade, na última sessão 
ordinária, realizada no dia 20 
de maio, o projeto de lei de-
nominado como IPTU Verde, 
que institui o programa de in-
centivo e desconto no Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), mediante a implanta-
ção de medidas de sustentabi-
lidade ambiental em imóveis 
residenciais e não-residen-
ciais, que preservem, protejam 
e recuperem o meio ambiente. 
O projeto segue para sanção 
ou veto do Prefeito.

De acordo com o PL n.º 
012/2021, apresentado pelo 
vereador Oriovaldo Venturini, 
o benefício tributário no IPTU 
inicia-se com 2% de desconto 
e é cumulativo, podendo al-

cançar até 32%, se atendidos 
todos os requisitos. Contem-
pla novas construções, bem 
como às edificações existen-
tes que realizarem amplia-
ções, reformas ou comprovem 
que já possuem os requisitos 
necessários.  Dentre as ações 
previstas estão: Sistema de 
captação da água da chuva, 
Sistema de aquecimento hi-
dráulico solar, Sistema de 
geração de energia solar fo-
tovoltaica, Construção de “Te-
lhado Verde”, dentre outras.

“O objetivo é fomentar 
medidas que preservem, pro-
tejam e recuperem o meio 
ambiente, voltadas à redução 
de consumo de recursos natu-
rais e de impactos ambientes 
no Município de Holambra, 
em contrapartida à concessão 

de redução de alíquotas do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU.”, mencionou o 
vereador Oriovaldo, na justifi-
cativa da propositura.

Outra iniciativa que visa 
contribuir com a preservação 
do meio ambiente, além de 

gerar uma maior economia, 
também foi aprovada por una-
nimidade na mesma Sessão 
Ordinária na Câmara Munici-
pal de Holambra. Trata-se do 
Projeto de Lei n.º 009/2021, 
de autoria do Executivo, que 
dispõe sobre a obrigatorie-

dade do uso de lâmpadas de 
LED (diodo emissor de luz) 
na rede de iluminação pública 
em novos loteamentos e em-
preendimentos imobiliários 
no município de Holambra. O 
projeto segue para sanção ou 
veto do Prefeito.
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Vereadores cumprem agenda em São Paulo

Esdras Domingos

Os vereadores Jander-
son Adriano Ribeiro (Chi-
ba - MDB), Wilson Barbo-
sa (Bigode – PTB) e Mário 
Luiz Sitta (Sitta da fanfarra 
– PSDB) estiveram ontem 
(dia 26) reunidos com o 
subsecretário da Secretaria 
Estadual de Juventude, Luiz 
Chrysóstomo de Oliveira.  
O objetivo do encontro foi 
para entregar uma solicita-
ção para que Holambra seja 
incluída no “Programa Casa 
da Juventude”. 

A solicitação, que pede 
que seja estabelecido um 
convênio entre o Governo 
do Estado e a Prefeitura 
para implantação do pro-
grama, também foi assinada 
pelo vereador Eduardo da 
Silva (Pernambuco – PSD).  
O encontro, ocorrido no Pa-
lácio dos Bandeirantes, foi 
organizado pelo ex-prefeito 
de Holambra e chefe de ga-
binete da Secretaria Esta-
dual de Habitação, Fernan-
do Fiori de Godoy.

No ofício, os vereadores 
holambrenses esperam que 
a inclusão do munícipio no 
programa, venha criar um 
espaço multiuso de apoio 
ao público jovem no início 
da vida profissional, com 
cursos e especializações, 
incentivando a qualifica-
ção, empreendedorismo e a 
busca de oportunidades de 
emprego e renda.

De acordo com Chiba, or-
ganizador da ida à capital, o 
programa foi lançado neste 
mês e contemplou 40 muni-
cípios. O vereador comen-
tou que na próxima etapa 
mais dez cidades deverão 
ser inclusas e, se Holambra 
atender os pré-requisitos, 
também receberá a “Casa 

Representantes do Legislativo solicitam inclusão de Holambra no ‘Programa Casa da Juventude’

Vereadores entregaram solicitação ao subsecretário para que Holambra seja incluída em programa

Vereadores com o Secretário Flávio Amary, e o chefe de gabinete da pasta, Fernando

da Juventude”. “O subsecre-
tário e os representantes do 
Governo se compromete-
ram a auxiliar o município 
neste programa”. 

Outras agendas
Ontem, os vereadores 

também se reuniram com o 
Secretário Estadual de Ha-

bitação, Flávio Amary, e o 
chefe de gabinete da pasta, 
Fernando. Na oportunida-
de, o ex-prefeito apresen-
tou projetos nos quais o 
município se enquadra.

Shiba, que é vice-presi-
dente da Câmara, salientou 
que em breve o Município 
poderá pleitear junto ao go-

verno do estado a inclusão 
destes projetos. Ainda na 
secretaria, os vereadores se 
encontraram com o deputa-
do estadual Edmir Chedid 
(DEM). “Agradecemos a ele 
pela verba de R$ 300 mil en-
viada à Holambra, sendo R$ 
150 mil para infraestrutura 
e o restante para aquisição 

de uma ambulância (R$ 150 
mil)”, comentou o vereador. 

Os vereadores ainda 
estiveram com o secretá-
rio executivo da Casa Civil, 
João Carlos Fernandes, e o 
Secretário Estadual de De-
senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, no Palácio 
dos Bandeirantes. 
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Criação de Conselho pode alavancar políticas públicas para jovens

Esdras Domingos

A Prefeitura encamin A 
Prefeitura encaminhou à 
Câmara Municipal o projeto 
que cria o Conselho Munici-
pal da Juventude. A propos-
ta, que deve ser apreciada 
pelo plenário nas próximas 
sessões, é fruto da indica-
ção do vereador Fabiano 
Soares Lima.

A indicação foi feita pelo 
vereador no início deste 
mês e busca atender um 
público considerado como 
invisível às políticas públi-
cas. No documento, Fabiano 
argumenta, que  o conselho 
é uma Associação da Socie-
dade Civil organizada e do 
poder público que reúne 
jovens das mais variadas 
parcelas representativas do 
município, com o objetivo 
de auxiliar os gestores de 
cada cidade na implemen-
tação de políticas públicas 
direcionadas à juventude, 
inseri-la no processo polí-
tico de elaboração dessas 
ações, além de buscar maior 
conscientização do público 
jovem quanto aos proble-
mas por eles enfrentados no 
dia a dia.

De acordo com o verea-
dor, esse projeto é impor-
tante, pois o Conselho é um 
espaço de participação e in-
terlocução dos jovens com 
o poder público no planeja-
mento e acompanhamento 
da execução das Políticas 
Públicas para a juventude 
no município. “Acredito que 
em Holambra precisamos 
de várias ações que podem 
impactar o dia a dia dos 
jovens. Por exemplo, um 
maior investimento na pro-
fissionalização, com cursos 
voltados para o mercado 
atual de trabalho”. 

Fabiano acrescentou que 
esse público precisa de in-
vestimento em ciência e tec-
nologia; cultura, principal-
mente para os moradores da 
área rural; capacitação para 
o primeiro emprego, entre 
outros. “É importante ter-
mos iniciativas de políticas 
públicas para os jovens, pois 
as ações e programas bus-
cam oferecer oportunidades 
e garantir os seus direitos. 
Isso vai gerar empodera-
mento, para que eles possam 
resgatar a esperança e parti-
cipar da construção da vida 

cidadã no município”.

Vulnerabilidades e 
dificuldades

Organizações apontam 
que os jovens são um dos pú-
blicos mais vulneráveis. O ve-
reador destacou a necessida-
de da criação de programas 

que possam beneficiar essas 
pessoas, gerando oportuni-
dades iguais e acesso à infor-
mação, para que eles possam 
melhorar os seus currículos 
e competir por vagas de em-
prego na região.

O vereador salientou o 
potencial dessa faixa etária 

na quebra de tabus e na im-
posição de mudanças sobre 
a forma como as outras ge-
rações, mais velhas e mais 
novas, pensam e se compor-
tam. “Isso para alguns polí-
ticos claramente é um pro-
blema. Vejo na política um 
grande choque geracional, 
onde os mais ‘velhos’ não 
aceitam ouvir as opiniões 
dos mais jovens e procuram 
desqualificar os projetos que 
por eles são apresentados”.

“Precisamos quebrar 
essa ideia de que o jovem só 
é importante na eleição por 
causa do seu voto e precisa-
mos que eles sejam protago-
nistas na história política de 
nossa cidade”, completou.

O vereador já criou o 
Conselho de Mandatos da 
Juventude e tem propostas 
em andamento na área do 
esporte, por exemplo com os 
skatistas e também na área 
da educação. “Na semana 
passada realizei uma reu-
nião com a Deputada Federal 
Tabata Amaral e junto à sua 
equipe estamos realizando 
estudos de iniciativas que 
serão apresentadas para o 
município e estado, visando 
melhorias para essa área”. 

Temos disponível para 
alugar 1 sala de 105m²
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O país patina no com-
bate à pandemia, apesar 
dos esforços nacionais 
para o combate à propa-
gação do Coronavírus.

Uma das sequelas 
mais graves que a pan-
demia deixa, além das 
450 mil vidas perdidas, 
dos altos níveis de de-
semprego, é a educação 
básica. 

A educação formal 
brasileira, especialmen-
te a pública, vinha bus-
cando de forma lenta e 
gradual uma melhoria 
na aprendizagem, au-
mentando a passo de 
tartaruga, mas atingin-
do avanço nos  resulta-
dos.

Com a pandemia e a 
falta de uma coordena-
ção nacional de apoio às 
escolas,  cada prefeitura 
foi lançada à sua própria 
sorte e os alunos em-
purrados, especialmen-
te os das classes menos 
favorecidas,  a perpetu-
ar seu próprio destino: 
a exclusão social.

Desde há muitos anos 
sabe-se que a educação 
é fundamental  para se 
construir uma nação, 
reduzir a desigualdade 
social, promover o bem 
estar coletivo, desenvol-
ver o cidadão e ampliar 
o sentimento de perten-
cimento.

Após 14 meses fora 
das salas de aula, espe-
cialmente as crianças 
em fase de alfabetização 
e fixação dos primeiros 
conceitos de convivên-

cia com seus colegas, a 
situação permanece crí-
tica. 

O país sentirá este 
impacto daqui a alguns 
anos, quando esta gera-
ção se deparar com um 
novo mundo cheio de 
mudanças, sem as fer-
ramentas necessárias 
para acompanhar o fu-
turo que espera a huma-
nidade.

É claro que a respon-
sabilidade formal pela 
educação é dos nossos 
governantes que foram 
eleitos para isto. Mas a 
responsabilidade social 
desta questão cabe à so-
ciedade como um todo 
que deve se interpor 
no processo, pressio-
nar os administradores 
da educação, somar-se 
aos esforços técnicos 
e financeiros, se forem 
necessários, para o en-
frentamento desta crise.

Holambra não é um 
município qualquer. A 
sociedade civil holam-
brense tem experiências 
diversas em educação 
não formal que podem 
se somar às iniciativas 
públicas. Tem um corpo 
empresarial dinâmico 
que entende muito bem 
o valor da educação e 
necessitará dela num 
futuro próximo para 
o desenvolvimento do 
município e de suas em-
presas. 

Então por que esta-
mos parados, neste es-
tado de letargia educa-
cional? 

Educação em tempos de pandemia

Grupo UniEduK 
sobre Educação

A Outra Holambra
Rodrigo van Kampen

A Outra Holambra é uma série de minicontos fantásticos inspirados pela cidade.

As Damas de Branco
Roel fez brotar tulipas, 

lírios e narcissos na base 
de cada estátua. Sabia que 
as Witte Wieven tinham 
fama de caprichosas e não 
queria incomodá-las com 
coisa pequena, mas preci-
sava de um conselho das 
Damas de Branco. 

“Tens talento, pequeno 
Roel”, disse o vulto ao seu 
lado.

“Ninguém me chama de 
pequeno há um bom tempo, 
senhora”, respondeu ele.

“Bobagem, todos crian-
ças. Todos vocês”, riu ela.

“Krampus quer me ex-
pulsar da colônia. A menos 
que eu corte relações de 
vez com uma amiga”, disse 
o kabouter, direto ao ponto. 

“Falas como se a deci-
são não estivesse tomada. 
Medo é normal, pequeno. 
Faz parte de estar vivo. 
Felizes aqueles que sabem 
onde encontrar um abraço 
para enfrentá-lo.”

“Vale a pena? Desres-
peitar a geração que me 
criou?” 

“Se tu não brigares pelo 
que acreditas, quem o fará? 
Cada geração tem o tempo 
nesta Terra para encontrar 

o caminho adiante. Tu que-
res diferente, não? Enfren-
tar o inimigo é fácil, difícil 
é mostrar a quem amamos 
que o caminho pode ser di-
ferente.” 

***
Ana rolava a tela do ce-

lular na cama enquanto 
Bia jogava no computador, 
xingando livremente, pois 
estavam sozinhas em casa 
naquela tarde preguiçosa. 
Ana reparou então em algo 
errado no vaso de manjeri-
cão que dera à amiga, so-
bre a mesa ao lado da jane-
la. As folhas, que há pouco 
estavam vivas, murcharam 
de repente. 

“Viu isso?” 
“Como, se veio por trás 

e...” 
“Não, o manjericão! 

Olha!” 
Mas Bia estava entreti-

da demais para desviar o 
olhar da tela. “Roel?” cha-
mou Ana.

Então o kabouter apa-
receu sentado no batente, 
tamancos, colete, chapéu 
panamá, vestimenta com-
pleta. Bia deu um berro 
de susto, deslizando a 
cadeira para trás de uma 
vez, quase estatelando no 
chão. 

“Oi, Bia. Sou Roel, o 
amigo estranho da Ana.”
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Com a crise de Covid-19 
em 2020/2021, pecuaristas 
de todo o Brasil enfrenta-
ram um período difícil nos 
últimos dois anos. A alta do 
imposto sobre a arroba do 
boi, frente à alta do dólar, 
o aumento nos custos dos 
insumos e, do desabasteci-
mento repentino de merca-
dos e açougues, seguido de 
um recuo brusco do consu-
mo interno, tornaram o pre-
ço do Boi no mercado não 
muito atraente em compa-
ração ao preço dos grãos.

Desta forma, em razão 
da baixa oferta de mercado, 
os pecuaristas no Brasil es-
tão retendo os animais nos 
pastos, a fim de evitarem 
quaisquer prejuízos.

A baixa oferta de carne 
(uma vez que os pecuaris-
tas não estão negociando 
nenhum animal para o aba-
te), faz com que o preço da 
carne nos açougues dispare 
e, por sua vez, o brasileiro é 
obrigado a optar por outras 
alternativas de consumo, 
como peixes, verduras e le-
gumes. 

Com relação ainda aos 
preços dos insumos, o au-
mento dos custos do milho 
e da soja, por exemplo, gira 
atualmente em torno de 
6%, sendo o maior dos últi-
mos 15 anos. Esse valor se 
manteve acima do aumento 
da arroba do boi gordo, no 
início de 2020. 

E com isso, manter os 
cuidados com o animal e 
negociá-lo a um valor que 
seja justo ao produtor, se 
torna bem mais difícil. 

Um cenário complexo, 
fechado e que depende de 
fatores externos como a re-
abertura de mercado (fim 
das medidas restritivas e 
total ampliação da vacina-
ção); a reestruturação de 
empresas do ramo que es-
tejam quebradas ou sem 
investimentos em razão do 
fechamento obrigatório; a 
manutenção das taxas de 
desemprego (sem traba-
lho nem renda, o brasileiro 
muda os hábitos de con-
sumo); além da queda dos 
custos de insumo, do preço 
do dólar e dos impostos so-
bre a arroba.  

E como esse cenário pode 
ser revertido? O que se 

espera do mercado do boi 
gordo em 2021/2022?

Para começar, para a 
próxima safra do verão 
2021/2022, espera-se um 
aumento favorável da co-
lheita, o que pode baixar o 
preço dos grãos, provocan-
do uma queda também no 
custo dos insumos. Com os 
insumos mais baixos, tor-
na-se possível encontrar 
meios de tornar a produção 
mais vantajosa para o pecu-
arista, visto que as exporta-
ções voltarão a crescer. Ou 

seja, embora o consumo in-
terno ainda esteja acanha-
do, as exportações tenderão 
a equilibrar a balança no 
segmento.

Outro fator que tende a 
facilitar um pouco mais a 
vida, é a alta procura pelo 
boi magro, que se torna 
uma opção menos dispen-
diosa graças a suplementa-
ção de pastagem, que pode 
facilitar as negociações em 
torno da carne de bezerro. 

Esta, pode vir a se tornar 
uma nova tendência para o 
consumo interno em 2022, 
dadas as vantagens de se 
utilizar uma “carne de repo-
sição”, caso boa parte dos fa-
tores externos não ajudem a 
tornar o preço do boi gordo 
novamente vantajoso.    

A expectativa, contudo, é 
de crescimento. 

Mercado do boi em 2021Negocie seus  débitos com 
empresas de Holambra 

sem sair de casa
A pandemia do Coronavírus criou um cenário desafiador ao pecuarista, mas que 
promete também um crescimento para os próximos anos em uma nova tendência

Caius Godoy 
(Dr. Da Roça) é sócio na 
AgroBox Advocacia em 
Agronegócios.
e-mail: caius.godoy@agro-
boxadv.com.br

Através do ser-
viço online para 
reabi l i tação 
de crédito, 
c o n s u m i -
dores e 
p e s s o a s 
j u r í d i c a s 
com pen-
dências de 
pagamento 
nas empre-
sas de Holambra 
poderão dar início 
à sua negociação apenas 
acessando o serviço Negocie 
seus Débitos, que está dispo-
nível no site da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Holambra (ACE Holambra). 
A ferramenta, que acaba de 
ser implementada, pode ser 
utilizada sem nenhum custo.

Totalmente digital e on-
line, o serviço requer um 
cadastro simples no site da 
entidade (www.aceholam-
bra.com.br). Outra forma de 
acessar é pelo aplicativo ACE 
Holambra.

Ao clicar no botão NEGO-
CIE SEUS DÉBITOS, que está 
na capa do site, o usuário for-
nece seu CPF ou CNPJ, docu-
mento necessário para duas 
etapas: criar o cadastro e 
fazer a consulta das pendên-
cias registradas no SCPC – 
Serviço Central de Proteção 
ao Crédito.

Ao realizar o cadastro, o 
interessado recebe seu usuá-

rio e senha, que são 
pessoais e in-

transferíveis. 
Ao receber o 

registro, a 
ACE pode-
rá orientar 
o consumi-
dor sobre 

como nego-
ciar suas dí-

vidas e recupe-
rar o nome limpo.

A nova ferramenta 
está atrelada à CRC – Central 
de Recuperação de Crédito, 
serviço permanente na As-
sociação Comercial, respon-
sável por negociação de dívi-
das e orientação aos clientes. 
“Muitas pessoas querem con-
sultar suas ocorrências de 
débitos e também precisam 
de orientação para sair do 
SCPC, mas, às vezes receiam 
buscar presencialmente essa 
ajuda”, comenta Suzi Cele-
gatti, gerente da Associação 
Comercial. “Outra situação 
muito comum é o devedor 
se sentir desconfortável em 
procurar diretamente o cre-
dor, o que emperra a possibi-
lidade de negociação e a re-
abilitação do crédito. Com o 
serviço online e a atuação da 
CRC, isso pode ser resolvido”.

Saiba mais:
www.aceholambra.com.br
ou acesse pelo Aplicativo 
ACE Holambra
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Localizada no Morada das Flores. Possui sala
de estar, jantar, coz. planejada, 2 quartos,
1 suíte c/ ar cond; 3 banheiros, lavanderia,
churrasq; 2 garagens c/ portão eletrônico.
312,50 m2 total / 155,56 m2 constr.

Casa - Holambra
Localizada em Jaguariúna. Possui 75 m2,
2 quartos c/ planejados, cozinha c/
planejado, banheiro  c/ armário e box e
1 vaga de garagem.  

 

�������������������
Localizada no Vale Verde. Possui 3 suítes,
1 closet, armários, escritório, sa de tv,
estar e jantar, cozinha com dispensa,
garagem para 3 carros. 
 1.500 m2 total / 410 m2 constr.

�����������������

Fale com um de nossos corretores
e conheça nossos imóveis!

99342-2067Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizado em Artur Nogueira. Possui
118 m2, sala, cozinha, 3 dormitórios
sendo 1 suíte, 2 banheiros, 2 vagas de
garagens cobertas, todo planejado.

Localizada em Holambra. Possui 3 suítes,
4 banheiros, sala c/ 2 ambientes, sala de
jantar, coz. planejada, churrasqueira, área
de serviço e 2 vagas de garagem.
561 m2 total / 250 m2 constr.
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Venda VendaR$ 95.000,00  - Venda R$ 690.000,00  -

Venda

R$ 1.100.000,00  -

Localizado no Res. da Torre. Terreno à
venda com 126 m2. Aceita
�nanciamento e permuta por imóvel.

������������������������

R$ 310.000,00  - VendaR$ 690.000,00  -VendaR$ 1.600.000,00  -
Arte Viva Música 

Retornamos com as aulas na próxima segunda-feira

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 ● ● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

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

Nº 1238
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3, 4 e 5 do Códi-
go Civil Brasileiro:
OSTADIO JOÃO NOGUEIRA FILHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profissão aposentado, nascido em Serra Negra, SP, no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e cinquenta (02/02/1950) residente e domiciliado 
na Estrada Municipal HBR 167, s/n°, Fundão, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filho de OSTADIO JOÃO NOGUEIRA e de MARIA APARECIDA DE MOU-
RA NOGUEIRA.
SARA DE JESUS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciada, profissão cromoterapeuta, nascida em Campinas, SP, no dia dezoito de 
agosto de mil novecentos e sessenta e sete (18/08/1967) residente e domiciliada 
na Estrada Municipal HBR 167, s/n°, Fundão, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filha de MANOEL ALVES DOS SANTOS e de DARCI DE CAMARGO DOS 
SANTOS.
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.

Nº 1239
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, nascido em Castilho SP, no dia seis de maio de mil novecen-
tos e oitenta e sete (06/05/1987), residente e domiciliado na Avenida Rota dos 
Imigrantes, 425, Centro, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de NILTON VIS-
COVINI DA SILVA e de MARIA ALVES VISCOVINI DA SILVA.
BARBARA DIAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Taquara-RS, (registrada em Rolante-RS), no 
dia doze de março de mil novecentos e noventa e um (12/03/1991),residente e 
domiciliada na Avenida Rota dos Imigrantes, 425, Centro, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA e de MAIRA ORTIZ 
DIAS DE OLIVEIRA.
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.

Nº 1240
Faço saber que pretendem  casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DE WIT, nacionalidadebrasileira, estado civil solteiro, profissão en-
genheiro agrônomo, nascido em Casa Branca SP, no dia vinte e oito de junho de 
mil novecentos e noventa e três (28/06/1993), residente e domiciliado na Rua 
Pingo de Ouro, 112, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de 
RICHARD DE WIT e de KITTY MARIA REIJERS DE WIT.
CAROLINE DE CASTRO GODOY TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteira, profissão médica, nascida em Espírito Santo do Pinhal-SP, 
(registrado em Santo Antônio do Jardim-SP), no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (30/12/1993),residente e domiciliada na Rua Pingo 
de Ouro, 112, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de CE-
LIO TEIXEIRA e de REGINA DE CASTRO GODOY.
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.

Nº 1241
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
ARGEMIRO TEODORO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profissão lavrador, nascido em Porecatu-PR CC Livro B-028, Fls 030, 
Termo 665, ORCPN de Jaguariúna-SP  no dia vinte e cinco de junho de mil 
novecentos e cinquenta e oito (25/06/1958), residente  e  domiciliado no Sitio 
Figueira, Palmeira, Holambra, SP,filho de JOSÉ DE SOUZA FILHO e de MA-
RIA APARECIDA TEODORO DE SOUZA.
ROZALVA MARIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciada, profissão diarista, nascida em Monte Azul-MG CC Livro B-005, Fls 
198, Termo 1795, ORCPN de Monte Azul-MG, no dia seis de junho de mil 
novecentos e sessenta e sete (06/06/1967),residente e domiciliada na Rua José 
Gazotto Sobrinho, 658, Jardim do Lago, Engenheiro Coelho, SP,filha de BRA-
SILINO CORREIA DE OLIVEIRA e de MINELVINA MARIA DE JESUS.
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.
Observações: Edital Recebido da Cidade de Engenheiro Coelho-SP.

Holambra - SP, 27 de maio 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

Segunda-feira, 31, é último dia para entrega 
da declaração de Imposto de Renda
Quem perder o prazo vai pagar multa mínima de R$ 165,74 

e máxima de 20% do imposto devido

O contribuinte tem até a próxima segunda-fei-
ra (31)  para entregar a Declaração de Imposto de 
Renda de 2021 - ano base 2020. O envio das infor-
mações para a Receita Federal deve ser feito até 
às 23h59 dessa  data limite e quem perder o prazo 
vai pagar a multa prevista.

O prazo para entregar a declaração foi adiado 
para suavizar as dificuldades impostas pela pan-
demia da covid-19 - a data limite anterior era 30 
de abril. Também foram prorrogados para 31 de 
maio os prazos de entrega da Declaração Final 
de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do 
País, assim como o vencimento do pagamento do 
imposto relativo às declarações.

Restituição do Imposto de Renda
Também na segunda-feira (31/05), a Receita paga o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021.
A consulta para saber se vai receber no primeiro lote podem ser feitas no site da Receita a partir das 10h.
Saiba mais:  https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda

Palestra na ACE sobre estratégias para vender nas redes sociais
No dia 08 de junho, a Associação Comercial e 

Empresarial de Holambra (ACE Holambra) recebe 
o especialista em marketing digital, Danilo Rocet-
ti, para conversar com os empresários sobre 10 
Estratégias para aumentar as vendas com as mí-
dias sociais . A atividade acontece no auditório da 
Associação para um número limitado de inscritos. 

Podem participar da palestra as empresas asso-
ciadas, bastando inscrição até 07 de junho ou en-
quanto houver disponibilidade de vaga. Gratuita, 
a inscrição já pode ser feita no site www.aceho-
lambra.com.br

Informações: 3802-2020 e 11 98873-5259 
(WhatsApp do setor comercial da ACE).

Vendedor

contrata-se

Enviar CV para atc.rh.jaguar@gmail.com
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Wanessa dá um tempo para ela
Gente, depois que os pais de Wanessa Camargo se se-

pararam, ela pirou. Não teve estrutura para segu-
rar essa barra. Wanessa é uma mulher inteligente 
e talentosa, com 38 anos, passa por problemas 
de depressão. A filha de Zezé Di Camargo de-
sabafou em seu site oficial e ainda pediu que 
os fãs respeitassem seu momento, apesar dela 

estar morrendo de saudades do palco e de en-
contra-los presencialmente. Seus fãs ficaram aba-

lados ao ler a publicação de um longo texto em seu 
site, na terça-feira, dia 25. Ela revelou estar em luta contra depressão e 
se despediu temporariamente para se dedicar ao tratamento. “Morrer 
na escuridão e renascer na luz. Não é tarefa para amadores. Tem que 
se ancorar na mais profunda fé e coragem. Em um caminho solitário e 
doloroso de reconhecimento, é preciso caminhar com os pés cansados, 
mas firme. No tempo presente, me encontro. Tendo que encarar velhos 
e novos fantasmas para seguir em frente. A solidão e o silêncio nunca 
se impuseram tão necessários como hoje. Para olhar para você, antes, 
preciso olhar para mim...”, escreveu a artista. 

A cantora Zélia Duncan completa 40 anos de uma vito-
riosa carreira. Nessa data especial ela volta à Univer-
sal Music, companhia pela qual lançou seus discos 
de sucesso. E na sua volta, Zélia lança um projeto 
que ela chama de “revisionista”, o “Pelespírito”, fruto 
de um encontro musical com o poeta e produtor 
pernambucano Juliano Holanda. “Meu novo encon-
tro com o Juliano foi um acaso, num certo momento, 
eu e o Juliano nos conectamos de uma maneira mui-
to profunda, porque ele teve uma disponibilidade muito 
grande para mim e vice-versa. Esse álbum também é um diálogo meu com 
ele, que mora em Recife. A gente não se viu e começou a compor por What-
sApp e a coisa fluiu de uma maneira absurda”, revela a cantora.

Os boatos da separação de Zezé Di 
Camargo e Luciano se evidenciaram 
desde a chegada da pandemia, quan-
do cada um dos irmãos seguiu com 
seus projetos solo: Luciano com seu ál-
bum gospel e Zezé, que ainda progra-
ma seu álbum sem o irmão. Mas esse 
papo vem há temos desde um episó-
dio ocorrido no Paraná, onde Luciano 
passou mal e falou que a dupla ia aca-
bar. Lembram? Porém não acredito ser verdade, a não ser que façam como 
Sandy e Jr. Um ciclo que está se encerrando e cada um segue seu caminho.  
De acordo com uma fonte a dupla sertaneja rompeu a parceria com o irmão 
Emanoel, após uma briga com as esposas. Ah, fala sério, né? 

Os 40 anos de carreira de Zélia Duncan

Separação?

Olha só, o Power Couple Brasil (Record TV) está batendo recorde de audiência da temporada em São Paulo e Rio de Janeiro. O 
programa mostrou a repercussão da eliminação do casal Medrado e Claytão e também da divisão de quartos feita pelo casal 
Power da semana, Deborah e Bruno.  Aliás, esse casal está sendo perseguido pelos participantes. A cada momento, arrumam 
uma treta com Deborah e Bruno, considerados os mais fortes nos jogos. Power Couple Brasil é apresentado por Adriane Galis-
teu, que está se dando muito bem nesse comando. Sempre estilosa e com figurinos lindos.

Power Couple Brasil está bombando

Aprende a guardar silêncio para que saibas 
falar no momento oportuno. 

As histórias de Masha e o Urso no SBT
O SBT estreou na segunda-feira (24), 
no Bom dia & Cia, a 4ª temporada 
inédita do desenho “Masha e o Urso”. 
Denominada “Canções da Masha”, a 
temporada é formada por 13 episó-
dios e traz as novas aventuras entre a 
pequena e seu amigo urso. A criança-
da se diverte. Vale a pena.
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INSS voltará a bloquear benefícios sem prova de vida

INSS alerta para ligações 
de prova de vida

Da Redação

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) voltou a exi-
gir que os aposentados e pen-
sionistas forneçam a prova de 
vida para não terem os benefí-
cios bloqueados. Desde março 
do ano passado os bloqueios 
estavam suspensos por causa 
da pandemia. Agora os segu-
rados que tinham previsão de 
fazer a prova de vida em feve-

reiro do ano passado têm até o 
dia 31 de maio para fazer o pro-
cedimento. Beneficiários com 
calendário inicial previsto para 
março e abril de 2020 têm até 
junho para fazer a prova.

De acordo com o INSS, 160 
mil beneficiários devem fazer 
a prova de vida até o dia 31 de 
maio. Em todo o Brasil, 11 mi-
lhões de benefícios estão pen-
dentes de comprovação junto 
ao INSS.

Segurados podem fazer o procedimento por meio de uma procuração previdenciária, que é gratuita nos cartórios

Servidores federais Confira o calendário:
No entanto, as novas regras não são im-

postas aos aposentados do serviço público 
federal. Instrução normativa da Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal do Minis-
tério da Economia, publicada no Diário Ofi-
cial da União de segunda (24), informa que 
a prova de vida desses servidores segue sus-
pensa até 31 de junho.

- Fevereiro de 2020: prova de vida em maio de 2021
- Março e abril de 2020: prova de vida em junho de 2021
- Maio e junho de 2020: prova de vida em julho de 2021
- Julho e agosto de 2020: prova de vida em agosto de 2021
- Setembro e outubro de 2020: prova de vida em setembro de 2021
- Novembro e dezembro de 2020: prova de vida em outubro de 2021
- Janeiro e fevereiro de 2021: prova de vida em novembro de 2021
- Março e abril de 2021: prova de vida em dezembro de 2021

0800 595 3333

FAZER GATO NA REDE DE ÁGUA

TODOS PAGAM ESSA CONTA! 
É CRIME!

Além de ser considerada uma infração grave prevista no Artigo 155 do Código
Penal, praticar irregularidade no sistema público de água e esgoto implica em:

Denuncie pelo 0800 e ajude a combater essa fraude. 
GARANTIMOS O SEU ANONIMATO. 

Prejuízos na distribuição de água;

Risco de contaminação da água; Multa administrativa que pode variar de acordo com 
a categoria da ligação e tipo de fraude detectada, 
podendo chegar em até R$ 5.000,00.

Perdas físicas no sistema (desperdício de água tratada);

O Instituto Na-
cional do Seguro 
Social (INSS) 
i n f o r m a 
t r a t a r - s e 
de golpe 
re c e n t e s 
l i g a ç õ e s 
para que 
aposenta-
dos façam a 
prova de vida 
online, por cau-
sa da pandemia.

Na ligação, são fala-
dos todos os dados pessoais 
e enviada uma mensagem, 
por WhatsApp, pedindo para 
que o aposentado envie uma 
foto de um documento para 
finalizar o processo. A pes-
soa que fala é muito segura.

Assim, o INSS alerta a to-
dos para que, caso recebam 

esse tipo de ligação, 
desliguem o te-

lefone e não 
f o r n e ç a m 

n e n h u m a 
i n fo r m a -
ção. O 
INSS não 
faz conta-

to por te-
lefone para 

procedimen-
to de prova de 

vida.
Avalia-se que esse 

golpe começou a ser aplica-
do com a ampliação da prova 
de vida por biometria facial, 
realizada por meio de aplica-
tivo. Saiba mais sobre no en-
dereço: https://www.gov.br/
inss/pt-br/assuntos/prova-
-de-vida/inss-amplia-e-sim-
plifica-prova-de-vida-digital.
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Educação distribui na 

próxima terça-feira apostilas 
do mês de junho

Moradores de Holambra devem ficar atentos às datas e o tipo de coleta

Operação Cata-Bagulho

Descarte de objetos na rede de 
esgoto pode entupir sistema 
coletor e causar prejuízos

O Departamento Municipal de 
Educação distribuirá na próxi-
ma terça-feira, dia 1º de junho, as 
apostilas referentes ao mês de ju-
nho aos alunos da rede municipal 
de ensino. Serão entregues mais 
de 2.300 unidades preparadas por 
educadores da rede. Os pais e res-
ponsáveis devem ir até a escola 
onde a criança ou jovem está ma-
triculado entre 7h30 e 16h30 para 
fazer a retirada do novo material 
e entregar a apostila referente ao 
mês de abril.  

De acordo com o diretor da pas-

ta, Alexandre Moreira, é importan-
te que os alunos utilizem todas as 
ferramentas disponibilizadas pelo 
município durante o período de 
suspensão das aulas presenciais.

“As apostilas contêm todos os 
temas que integram as disciplinas 
obrigatórias. Associadas ao conte-
údo digital oferecido online e ao 
atendimento presencial mediante 
agendamento para dúvidas e re-
forço, garantimos a nossos alunos 
o amparo e acompanhamento pe-
dagógico nessa difícil convivência 
com a pandemia”, disse.

Serão recolhidos 
móveis danificados ou 
velhos, restos de poda 
e materiais afins, que 
devem ser descartados 
na frente das residên-
cias pelos moradores. 
Lixo doméstico, restos 
de construção civil e 
materiais eletrônicos 
não serão coletados.

O mau uso da rede co-
letora de esgotos por 
parte de alguns mo-
radores pode cau-
sar entupimento 
da tubulação e 
prejuízos à cole-
tividade. O alerta 
é do Serviço de 
Água, Esgoto e Dre-
nagem Urbana de 
Holambra, o SAEHOL. 
De acordo com o superin-
tendente da autarquia, Geraldo 
Veloso, a rede coletora do municí-
pio é adequada, mas necessita de 
limpeza contínua para que mante-
nha o funcionamento efetivo. 

“Periodicamente o caminhão hi-
drojateador faz o serviço de lavar 
a rede em vários pontos da cida-
de, desobstruindo os sólidos que 
vão parando na rede principal em 
função de objetos estranhos. En-
contramos desde roupas íntimas, 
plásticos, pedaços de madeira, 
entulhos de construção, entre ou-
tros”, explicou. 

Os objetos chegam à rede não 
apenas através do descarte inade-
quado em vasos sanitários e ralos: 
a ligação irregular da rede pluvial 
com a rede de esgoto também ar-
rasta objetos que terminam obs-
truindo o sistema. 

Os problemas que tal situação 

pode causar são muitos. 
“Além do vazamento 

em vias públicas e do 
retorno de esgoto 
em residências e 
comércios, a práti-
ca pode acarretar 
contaminação das 

águas e do solo. Por 
isso pedimos que as 

pessoas sejam cons-
cientes e não joguem 

qualquer tipo de material 
na rede de esgoto”, disse.

O que pode e o que não pode ir 
para a rede de esgoto:

O que deve ir para a rede de es-
goto: água de banho e descarga; 
água de lavatórios, como pia de co-
zinha, banheiro, tanque; ralos de 
escoamento de banheiros, cozinha, 
área de serviço; água de máquinas 
de lavar roupas e louças; água uti-
lizada por quaisquer outros equi-
pamentos geradores de esgotos 
domésticos.

Não deve ir para a rede de es-
goto: água da chuva (a ligação da 
água da chuva deve ser conectada 
com a galeria de águas pluviais); 
papéis e panos; restos de comida; 
óleo de cozinha; cigarros; plásti-
cos; cabelo; fraldas, absorventes e 
preservativos; outros objetos que 
possam entupir o encanamento.

25 de Maio
Dia do 

Trabalhador 
Rural

Nosso reconhecimento e homenagem

Segunda-feira, 31 de maio - Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, 
Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 1º de junho - Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada 
das Flores e Centro
Quarta-feira, 2 de junho - Imigrantes
Segunda-feira, 7 de junho -  Imigrantes, Vila Nova, Moinho Residen-
cial e Residencial Van den Broek
Terça-feira, 8 de junho - Residencial Van den Broek, Camanducaia, 
Pinhalzinho e Residencial Vila das Tulipas
*A coleta acontece entre 7h30 e 16h30

Cronograma  


