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A humanidade tem alcançado inúmeras conquistas 
jamais imaginadas pela ciência e tecnologia. No en-
tanto, a problemática da água e da manutenção da 
vida no planeta tem levado boa parte da população 
mundial a pensar que precisamos tomar atitudes 
em nosso dia-a-dia,  que colaborem para a preser-
vação e economia deste bem natural.
Sugestões não faltam: não jogar lixo nos rios e la-
gos; economizar água nas atividades cotidianas; 
reutilizar a água em diversas situações; respeitar 
as regiões de mananciais. Trabalhar essas e outras 
ideias ecológicas através de campanhas de cons-
cientização, sobretudo nas escolas, contribuem 
para que  todos tenham acesso a esse bem vital e 
tão precioso.

Dia Mundial da Água

22 de Março

Holambra acompanha a medida determinada ontem pelo Governo Estadual e adota 
a liberação do uso de máscara em ambientes fechados mas alerta sobre a neces-
sidade da proteção e uso de máscara nos transportes públicos e nas unida-
des médico-hospitalares e recomenda ainda o uso nos demais locais. 3 5

Uso de máscara deixa  
de ser obrigatório em 

locais fechados

Abertas as inscrições para a 
Corrida do Rei 2022

IPTU: Prorrogação para 
pagamento cota única

Saiba como se inscrever no Vestibular 
Univesp – Polo Holambra6 5 9
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Opinião2
Enquanto os líderes mundiais, 

especialmente os que fazem par-
te da OTAN, de forma confortável 
e segura, tratam de sanções eco-
nômicas contra a Rússia a Ucrâ-
nia o seu povo é mortalmente 
massacrado.

A retórica do mundo ociden-
tal, especialmente dos Estados 
Unidos, França, Inglaterra, Cana-
dá, Itália, Alemanha, apenas en-
cobre o receio dos mesmos com 
seus interesses econômicos. 

Há uma velha máxima no 
mundo diplomático de que “os 
países não têm amigos, têm inte-
resses econômicos”.    

Mas, para dar uma satisfação 

à humanidade que assiste ao vivo 
o povo ucraniano ser massacra-
do pelos tanques, pela fome, pelo 
frio e pela fuga desesperada, os 
Congressos dos diversos países e  
as Assembleias das diferentes Or-
ganizações mundiais aplaudem 
de pé o Presidente da Ucrânia 
que aglutina seu povo para resis-
tir a invasão russa.

São eles que são bombarde-
ados e que têm a espada sobre 
suas cabeças. As sansões econô-
micas, qualquer especialista sabe 
disto, têm efeito à longo prazo e 
apresentarão resultado quando 
da Ucrânia estiver destruída e 
Zelensky (seu presidente)  fizer 

parte da história.
Não basta o líder espiritual 

dos católicos, o Papa Francisco, de 
sua janela no Vaticano, pedir para 
parar a guerra e salvar as crian-
ças. É  preciso tomar atitude de 
líder espiritual, de representante 
de Deus na terra, como se denomi-
na. Usar o seu prestígio mundial e 
com Deus, ir para a Ucrânia, para 
a Rússia, negociar, se expor ao 
risco, dividir com os ucranianos 
a dor, vivenciar com Zelensky o 
medo, sentir no corpo e na alma o 
verdadeiro espírito cristão.

Os demais líderes jamais farão 
isto, pois os “países não têm ami-
gos, têm interesses econômicos”.

A imbecilidade humana, ou a nossa imbecilidade
Histórias de Dona Ilda

Difícil vermos uma ave tão 
sadia! Afinal, alguém com 
satisfação, sem pensar em 
“assassinato”, iria aproveitar 
a infeliz poedeira que, infe-
lizmente, não escolheu um 
lugar seguro para fazer seu 
ninho.

Pena, que jamais pensou  
que o sitiante iria fazer um 
atropelamento!

Tudo bem. No dia seguin-
te fomos à matriz, casa da 
sogra. Chegou a hora do al-
moço.

-Fiquem para almoçar A 
comida está quentinha!

A tentação foi grande. Fi-
camos. Saboreamos um fei-
jãozinho como só a  querida 
Andreza, cozinheira perfeita 
de minha mãe  sabia fazer e 
uns croquetes deliciosos!  À 
sobremesa, a explicação:

- Viram que croquetes deli-
ciosos? Foram feitos com os 
pedaços de galinha que vo-
cês nos deram ontem! 

Entreolhamo-nos. Arrega-
lamos os olhos, e daí? Daí, 
nada!

E meditando sobre os fa-
tos desta vida, chego à con-
clusão de que o “feitiço vira 
sempre contra o feiticeiro”, 
mesmo feito com as melho-
res intenções!...

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

Feitiço vira contra 
o feiticeiro
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Arvoro-me em abordar este 
tema como um simples cida-
dão comum expondo sua visão 
pessoal de quem está mergu-
lhado neste Universo saturado 
de egoismos e egocentrismos. 
Assunto já discutido em prosa 
e verso por abalizados poetas, 
pensadores e filósofos.  

Ainda que os termos se pa-
reçam, diferem no seu enten-
dimento. Entre as categorias 
de egoísmo e egocentrismo 
está a diferença na definição. 
“O egoísmo é um traço de per-
sonalidade, parte de seu cará-
ter, que se manifesta no com-
portamento, e o egocentrismo 
é um modo de pensar. O ego-
cêntrico acredita sinceramente 
na existência de apenas uma 
opinião correta, e esta é a sua.”

Há humanos que usufruem, 
ou tentam fazê-lo, da liberda-
de que entendem possuir pelo 
direito de efetuar escolhas di-
tadas pelos costumes, leis per-
missionárias, autonomamente 
de acordo com a própria von-
tade, sem limites, ignorando 
consequências ao seu entorno.

Sem entrar no mérito da 
questão – diuturnamente em 
evidência – a vontade de um 
único homem vem impondo a 

toda uma sociedade, precaria-
mente robusta em sua defesa, 
sofrimento sem fim  causando 
êxodo de milhões, mortes de 
idosos e crianças, sem qual-
quer  constrangimento: Ucrâ-
nia. Uma barbárie!

Parece que a sobrevivência 
da humanidade, doravante, se 
encontra nas mãos de poucos 
homens - dotados de um poder 
nuclear devastador – homens 
que podem ser questionados 
por sua saúde mental compro-
metida, incapacidade intelectu-
al, visão distorcida da realidade. 
A questão é: por quem?

E a verdade é que a liber-
dade que sempre conhecemos 
não existe mais!

Desastres de todas as na-
turezas causados pelo arbítrio 
falho, irresponsabilidade im-
pune de “líderes egocêntricos” 
planeta afora, seja mediante 
conflitos étnicos, descaso com 
os rompantes da natureza, 
desprezo pelo próximo qual-
quer que seja ele, se enraizam 
com vozes clamando por so-
corro.

Como é possível imaginar-
-se paz traquila e garantia de 
sobrevivência quando a Fede-
ração de Cientistas America-

nos (FAS), estima que existam 
mais de 13 mil ogivas nuclea-
res em territórios de 9 países, 
demonstrando a concentra-
ção do poder nuclear global. 
O mais alarmante: no topo da 
lista, em primeiro e segundo 
lugares, respectivamente, es-
tão Rússia e Estados Unidos. 
Juntas, as duas nações conta-
bilizam cerca de 12 mil ogivas, 
ou seja, 92% destas armas.

Inacreditável que apenas 
nove homens detem o poder 
para, literalmente, explodir o 
planeta com 7.5 bilhões de ter-
ráqueos!

A Ucrânia e seu povo estão 
tendo sua liberdade destruída 
pela insanidade de um único 
homem que, até o momento 
(15/03) ainda não se decidiu 
por apertar o botão.

O mundo carece de “nações 
unidas” pela sobrevivencia mú-
tua. A falsa diplomacia intalada 
em New York defende – inclu-
sive via veto exercido por só 5 
membros permanentes: China, 
Estados Unidos, França, Russia 
e Reino Unido – interesses re-
cíprocos. Lembrando sempre 
que a ONU tem 193 Estados-
-membros! E mais não digo.

Hora de fechar a conta!

O preço da liberdade

Havíamos comprado nos-
so sítio recentemente. Meu 
marido encarapitado no 
trator sentia-se um desbra-
vador de sertão. Às vezes à 
noite, com faróis acesos, tra-
balhava arrasando altos ma-
tagais, já que a propriedade 
estava maltratada.

Resolveu então arar uma 
produção de abacaxis que 
estava muito perto da casa. 
As crianças poderiam ma-
chucar suas mãozinhas em 
seus espinhos afiados. E nes-
sa aração, sem que o perce-
besse, meu marido passou 
com o  os discos do trator, 
sobre uma pobre  galinha 
que estava botando seus 
ovos no meio do abacaxizal!

Que dó! A galinha saiu 
pulando, meio viva, meio 
morta! Mas, não havia mais 
solução. O caseiro terminou 
o “assassinato” e ficou sem 
coragem de comê-la. E nós 
também!

E agora? Uma galinha cai-
pira tão linda! Gorda! É uma 
judiação jogá-la fora! Ah! A 
mamãe! Vai ficar contente 
com o presente, pois não 
sabendo do atropelamento, 
vai saborear sua carne tão 
gostosa e bem nutrida!

Viemos para Campinas 
com a “bicha” bem limpinha, 
aos pedaços e fomos direto 
para a “casa de mamãe”, pre-
senteá-la.

Foi uma alegria! Ficaram 
muito contentes!

- Que beleza de galinha! 
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Aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19  

acontece a partir de segunda-feira
A aplicação da 4ª dose da 

vacina contra a Covid-19 para 
os idosos acima de 80 anos 
de idade que tenham recebi-
do a dose de reforço há pelo 
menos 4 meses será realiza-
da em Holambra a partir da 
próxima segunda-feira, dia 
21 de março. A imunização 
ocorrerá, como de costume, 
no Salão da Terceira Idade, 
por ordem de chegada, entre 
8h e 12h e das 13 às 15h.

“Seguimos as orientações 
do Estado e a recomendação 
é de que todos os imunizantes 
disponíveis na rede poderão 
ser aplicados nesta nova etapa. 
É fundamental que a popula-

ção dessa faixa etária garan-
ta essa proteção para reduzir 
ainda mais os riscos de com-
plicações da doença”, explicou 
o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, que in-
forma ainda que, para receber 
o antígeno, é preciso levar um 
documento oficial com foto e 
comprovante de vacinação.

Até o momento, 99,1% dos 
holambrenses já receberam a 
1ª dose da vacina. 91,23% to-
maram as duas doses ou o an-
tígeno de dose única. Apenas 
50% receberam o reforço do 
imunizante (3ª dose).

De acordo com levanta-
mento da pasta, ao longo 

desta semana foram regis-
trados em Holambra 9 novos 
casos de Covid-19. O municí-
pio contabiliza, desde março 
de 2020, 4.108 casos e 18 
óbitos. O bairro Imigrantes 
soma 1.055 confirmações, 
seguido do Groot com 366 e 
do Fundão com 360.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procu-
rar o atendimento de urgên-
cia e emergência na Policlíni-
ca Municipal.

Calendário 
fixo de 
vacinação 
contra a 
Covid-19

Sem máscaras

Holambra conta com um calendário fixo de imunização contra a 
Covid-19. A vacinação de adultos e crianças ocorre sempre às se-
gundas e quartas-feiras no Salão da Terceira Idade, por ordem de 
chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.

No fim da tarde de ontem, o prefeito Fernando Capato infor-
mou ao JC Holambra, por meio de sua assessoria que irá seguir 
o decreto do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
Na tarde dessa quinta-feira, Doria assinou decreto que libera o 
uso de máscaras em locais fechados no Estado de São Paulo. 
O uso já havia sido liberado em ambientes abertos desde o 
último dia 9.
Em nota, o governador ressaltou ter recebido parecer técnico 
do Comitê Científico que apontou “melhora consistente na si-
tuação epidemiológica no Estado”.
“Os especialistas levaram em consideração o índice de vaci-
nação com duas doses no Estado, que atingiu a meta definida 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério.
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Câmara aprova projeto que proíbe a soltura de 

fogos de artifício com estampido
O Projeto de Lei n.º 

008/2022 que proíbe o ma-
nuseio, a utilização, a queima 
e a soltura de fogos de arti-
fício e artefatos pirotécnicos 
com efeito sonoro ruidoso no 
município foi aprovado com 
7 votos a favor, na sessão re-
alizada em 14 de março, na 
Câmara Municipal de Holam-
bra. A propositura segue para 
sanção ou veto do Prefeito.

A iniciativa do vereador 
Fabiano Soares visa proteger 
o bem-estar da comunidade 
e dos animais, regulamen-
tando o assunto em âmbito 
municipal. Vale ressaltar que 
o projeto aprovado não proí-
be os fogos de artifício silen-

ciosos ou de baixo ruído, e já 
está em vigor a Lei Estadual 
SP n.º 17.389 que estabelece 
multa para os infratores.

Na tribuna Fabiano des-
tacou “Nós sabemos da difi-
culdade de fiscalizar por isso 
várias cidades estão também 
regulamentando esta lei den-
tro do município para melho-
rar e aumentar o controle. Os 
fogos de estampido trazem 
um prejuízo muito grande 
para os animais, os idosos, as 
pessoas autistas, os acama-
dos. A tecnologia está aí, hoje 
em dia temos fogos sem ne-
nhum tipo de barulho que fa-
zem a festa ficar muito mais 
bonita.”

Termina no dia 26 de mar-
ço o prazo de inscrições para 
holambrenses, de ambos os 
sexos, que tenham interesse 
em fazer parte da equipe de 
Bombeiros Públicos Volun-
tários da cidade. Entre os 
pré-requisitos estão ser mo-
rador do município, possuir 
mais de 18 anos e ter conclu-
ído o Ensino Fundamental. 
Para participar do processo 
de seleção é preciso preen-
cher formulário disponível 
em www.holambra.sp.gov.
br, na aba Serviços, Utilidade 
Pública.

De acordo com o bombei-
ro comunitário Ronaldo Mar-
catto, o voluntario recebe 
capacitação e é credenciado 
pelo Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo com o objetivo de 
cooperar na prestação dos 
serviços. A atividade não é 
remunerada.

“Em duas semanas tive-
mos 30 inscritos. Fico extre-
mamente feliz e orgulhoso 
de comandar uma cidade que 
conta com uma população 
sempre atenta, pronta a auxi-
liar e fazer ativamente parte 

da comunidade”, disse o pre-
feito da cidade e bombeiro 
público voluntário, Fernando 
Capato. “Ser bombeiro volun-
tário exige dedicação e toda 
ajuda é fundamental”.

A cidade conta hoje com 
16 bombeiros públicos vo-
luntários. Ainda neste semes-
tre a Brigada Comunitária da 
cidade ganhará uma sede 
própria, localizada na Rota 
dos Imigrantes. O espaço irá 
concentrar os materiais ne-
cessários para enfrentar as 
ocorrências com rapidez e 
mais preparo.

Prazo para inscrições para novos Bombeiros 
Públicos Voluntários termina no dia 26
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Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março

IPTU: Vencimento para pagamento 
da cota única é prorrogado

A data foi sugerida na 
Conferência das Nações Uni-
das sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento em 1992 
e passou a ser comemora-
da, todos os anos, a partir 
de  1993. Anualmente a ONU 
escolhe um tema para ser 
debatido no Dia Mundial da 
Água e neste ano de 2022, o 
tema para essa comemora-
ção é Águas subterrâneas: 
tornando o invisível visível.

O objetivo do Dia Mun-
dial da Água é conscientizar 
as pessoas acerca da neces-
sidade de não desperdiçar 
água, pois esse é recurso 
indispensável na vida das 
pessoas e no equilíbrio dos 
ecossistemas. A data serve 
ainda para promover deba-
tes e reflexões sobre a rele-
vância da água para a nossa 
sobrevivência e de outros 
seres vivos. Além disso, é um 
momento para lembrar a im-
portância do uso sustentável 
desse recurso e a urgente 
necessidade de conservação 
dos ambientes aquáticos, 
evitando poluição e conta-
minação.

O fato de a água possuir 
um ciclo de renovação atra-
vés do processo de evapora-
ção dos mares, rios e lagos, 
garante sua renovação, en-
tretanto, este recurso vital 
à nossa sobrevivência está 
se esgotando. O principal 

problema está associado à 
relação entre o tempo neces-
sário para essa renovação e 
o ritmo de exploração dos 
recursos hídricos. 

Dados importantes sobre 
a água no mundo

· Cerca de 70% da superfície 
do nosso planeta é coberta 
por água;

· 97,5% da água do planeta é 
salgada e não pode ser usa-
da para consumo humano;

· Uma pessoa necessita de, 
pelo menos, 40 litros de 
água diariamente para fazer 
suas atividades, como bebê-
-la, tomar banho e cozinhar;

· A quantidade de água ne-
cessária para que nosso 
corpo funcione adequada-
mente varia de uma pessoa 
para outra, sendo influen-
ciada, por exemplo, pelas 
atividades físicas realiza-

das por uma pessoa e pelo 
clima. Entretanto, reco-
menda-se que, no mínimo, 
sejam ingeridos dois litros 
de água diariamente;

· 4,5 bilhões de pessoas, de 
acordo com a ONU, não 
dispõem de saneamento 
seguro no mundo;

· Cerca de 2,1 bilhões de pes-
soas não têm acesso à água 
potável em casa, de acordo 
com a ONU;

· De acordo com a ONU, 
crianças com idade inferior 
a cinco anos são 20 vezes 
mais propensas a morrer 
de doenças relacionadas à 
água imprópria para beber 
e à falta de saneamento do 
que devido a conflitos;

Segundo a ONU, em 2030, 
a população mundial ne-
cessitará de 40% a mais de 
água.

Foi prorrogado o prazo de 
vencimento da cota única do 
IPTU, da Coleta de Lixo Rural, 
do ISS Fixo, do Alvará e da 
taxa de Vigilância Sanitária. 
Sendo assim, o pagamento 
dos tributos poderá ser feito 
à vista até o dia 31 de março. 

A medida foi tomada em fun-
ção de atraso na entrega dos 
carnês em algumas localida-
des.

Para obter os benefícios 
do pagamento à vista, os con-
tribuintes devem entrar com 
requerimento no Setor de 

Lançadoria da Prefeitura, lo-
calizado no Paço Municipal, 
e solicitar a cota única, no 
caso do IPTU, com desconto 
de 10%.

O telefone para mais in-
formações é o (19) 3802-
8000, ramais 242 e 244.

Evento marca o Dia Mundial da 
Água em Holambra

Em Holambra, o Dia Mundial da Água será comemorado na pró-
xima terça-feira (22), a partir das 13h, na Escola Municipal Parque 
dos Ipês. Durante o evento – que contará com a presença de apro-
ximadamente 290 alunos da rede municipal – haverá a apresenta-
ção da peça “As novas aventuras de Bela Flora”, que fala sobre as 
boas práticas em relação ao uso da água.
A realização do evento é uma parceria entre a Águas de Holambra 
e a Prefeitura Municipal de Holambra, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
A celebração foi organizada pela área de Responsabilidade Social 
da Águas de Holambra. Desde 2016, a concessionária promove 
ações educativas junto à população da cidade sobre qualidade de 
vida, boas práticas ambientais e sustentabilidade.
“Além de sua missão central que é a captação, o tratamento e a 
distribuição de água potável no município, a concessionária Águas 
de Holambra também tem o compromisso institucional de pro-
mover ações que fomentam a conscientização ambiental da po-
pulação holambrense”, diz o coordenador de Operações e Serviços 
da Águas de Holambra, Alan Pedra. 
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Esportes6
Grupo UniEduK 
sobre Educação

Em aulas temáticas, os 
alunos do quinto semestre 
do curso de Engenharia 
Civil do Grupo UniEduK re-
alizaram atividades sobre 
abastecimento de água e 
tratamento de esgoto. Fo-
ram duas oportunidades de 
pesquisa e prática, orienta-
das pela professora Luciane 
Sandrini Dias.

Na primeira aula, os es-
tudantes desenvolveram 
uma Atividade Prática 
Supervisionada (APS) na 
qual pesquisaram sobre o 
plano municipal de sane-
amento básico, a política 
municipal de saneamento 
básico e o Índice de De-
senvolvimento Humano 
Municipal (IDHM). Após a 
coleta de dados, os futuros 
engenheiros compararam, 
por meio de gráficos, os 
índices de alguns municí-
pios da região.

Segundo a docente res-
ponsável, a pesquisa con-
tribuiu para a visualização 
e comprovação, na prática, 
de serviços fundamentais 
para o desenvolvimento so-
cioeconômicos dos municí-
pios. Além disso, a prática 
forneceu mais conhecimen-

to sobre o tema e a especia-
lização aos alunos.

Em seguida, numa ou-
tra aula, a fim de revisar 
as teorias sobre o tema, os 
estudantes participaram 
de uma aula gamificada, na 
qual testaram seus conhe-
cimentos teóricos sobre 
o abastecimento de água 
e o tratamento de esgoto. 
A dinâmica propôs que os 
alunos assimilassem as fa-
ses do tratamento de água 
e contou com o auxílio da 
plataforma “Kahoot”, que 
cria quizzes on-line sobre 
temas direcionados.

Dessa forma, as duas 
aulas puderam trazer aos 
alunos um aprendizado 
completo e dinâmico e, 
ainda, contribuir para a 
formação profissional de 
forma prática.

 
METODOLOGIA DE 

ENSINO
As instituições de ensino 

que compõem nosso Grupo 
Educacional priorizam as 
aulas práticas desde o pri-
meiro dia de aula em todos 
os cursos a fim de preparar 
o aluno para sua futura atu-
ação profissional.

“Abastecimento de água e tratamento 
de esgoto” é tema de atividades do 

curso de Engenharia Civil

Corrida do Rei volta após 2 anos
As inscrições já estão abertas e a prova será no dia 24 de março

Cidadão, terão desconto de 
20%”, explicou Alessandra.

Segundo a organização, as 
inscrições seguem até 21 de 
abril ou até o término do nú-
mero de vagas disponibiliza-
das para o evento. “O Dia do 
Rei faz parte do Calendário 
Oficial de Eventos Turísticos 
do Estado de São Paulo desde 
2017 e é uma grande alegria 
poder voltar a celebrar a cul-
tura e as tradições trazidas 

pelos imigrantes depois de 
um período tão difícil”, expli-
cou o prefeito do município, 
Fernando Capato. “A corrida, 
uma das atrações da festa, é 
uma grande oportunidade de 
unir o resgate de nossas raí-
zes com a prática de ativida-
de física e a contemplação de 
belos cenários. Estamos ex-
tremamente felizes com essa 
retomada que, certamente, 
será em grande estilo”.

A Corrida do Rei, tradicio-
nal prova de pedestrianismo 
de Holambra e uma das mais 
charmosas de todo o Brasil, 
está de volta. Realizada du-
rante as festividades do Dia 
do Rei, que acontecem este 
ano no dia 24 de abril, ela pro-
mete agitar a Capital Nacional 
das Flores e movimentar os 
principais pontos turísticos 
da cidade. Interessados já 
podem garantir sua vaga por 
meio do site http://www.cor-
puseventos.com. A largada 
está marcada para as 8h.

Organizada por meio de 
parceria do município com 
empresa especializada em 
corridas, a prova terá percur-
sos de 7 km para corredores 
e de 4 km para quem optar 
pela caminhada – em ambos 
os casos, com visual des-
lumbrante, passando pelo 
Moinho Povos Unidos, Deck 
do Amor, Lago Vitória Ré-
gia, pela alameda dos guar-
da-chuvas e diversos outros 
cartões postais do município.

“Esta será a 8ª edição do 
evento que, antes de sua in-
terrupção por conta da Co-
vid-19, reunia a cada ano 
aproximadamente 600 atle-
tas profissionais e amadores 
vindos de mais de 40 cidades 
do país”, disse a diretora mu-
nicipal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti.

A inscrição dará direito 
a uma camiseta da corrida e 
uma medalha de participação 
para aqueles que completa-
rem a prova. Inscrições rea-
lizadas até o dia 31 de março 
(1º lote) terão valor reduzido, 
que varia entre R$ 44,90 e R$ 
89,90, mais a taxa de conve-
niência bancária de R$ 6,00. 
“Moradores de Holambra que 
fizerem a inscrição pessoal-
mente no Espaço do Empreen-
dedor, localizado no Paço Mu-
nicipal, e apresentarem Cartão 
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Patrocinador 
máster AEGEA
Criada em 2010, a AEGEA, 
holding responsável pela 
concessionária Águas de Ho-
lambra, é líder no setor pri-
vado de saneamento básico 
no Brasil. Em cada município 
onde atua, leva mais saúde e 
qualidade de vida para a po-
pulação, respeitando sempre 
o meio ambiente e a cultura 
local. Hoje, são mais de 21 mi-
lhões de pessoas atendidas 
em 157 municípios, de Norte 
a Sul do Brasil.

A maior conquista do homem sobre a Terra é a 
de sua iluminação espiritual. 

Projeto Desvendar Esporte

Gincana apresenta modalidades para 
alunos da rede pública de Holambra

O Instituto Incentivar, 
com apoio do Departamento 
Municipal de Educação e da 
concessionária Águas de Ho-
lambra, irá realizar no sába-
do, dia 26 de março, a partir 
das 8h, uma gincana voltada 
a alunos com entre 10 e 14 
anos da rede pública muni-
cipal de ensino. A atividade 
acontecerá no Ginásio Muni-
cipal de Esportes e tem por 
objetivo incentivar os estu-
dantes a participarem do 
Projeto Desvendar Esporte, 
que oferece aulas gratuitas 
de atletismo e ginástica rít-
mica no contraturno esco-
lar. Além da brincadeira, as 
crianças e jovens serão apre-
sentados às modalidades e 
poderão se deliciar com al-
godão doce.

O projeto Desvendar Es-
porte prevê a participação 
de cerca de 240 estudantes 
das escolas Parque dos Ipês, 
Jardim Flamboyant e Profes-
sora Maria José Moreira van 
Ham (Jardim das Primave-
ras) na iniciativa que, além 
de promover a Ginástica 
Rítmica e o Atletismo, reali-
za a confecção dos próprios 
materiais usados nas moda-
lidades por meio da recicla-
gem. A intenção é estimular 
os estudantes a organizarem 
equipes, formatos, regras 

e materiais, construindo o 
processo junto aos professo-
res de forma ativa.

A proposta, criada pelo 
Instituto Incentivar, uma en-
tidade sem fins lucrativos, é 
realizada, em sua primeira 
fase, por meio da Lei Fede-
ral de Incentivo ao Espor-
te da Secretaria Especial 
de Esporte do Ministério 
da Cidadania, com patrocí-
nio da Águas de Holambra. 

O propósito é desenvolver 
o esporte educacional por 
meio de processos de im-
pacto, atendendo demandas 
sociais e de sustentabilida-
de dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela 
Agenda 2030 da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas).

“A ideia é promover o es-
porte e a sustentabilidade 
de forma lúdica, inclusiva, 

leve e colaborativa, incenti-
vando a integração coletiva”, 
explicou o gerente geral do 
projeto, Luiz Marcelo Ri-
beiro da Luz. “Esse projeto 
vem de encontro com a nos-
sa atuação no município de 
Holambra. Por isso estamos 
muito animados em patro-
cinar uma iniciativa desse 
porte”, disse a coordenado-
ra da área de Responsabi-
lidade Social da Águas de 

Holambra, Maria Aparecida 
Draheim.

“A atividade do sábado é 
muito importante pois tem 
por objetivo apresentar o 
projeto e as modalidades 
esportivas para as crianças 
de nossa rede”, explicou a 
diretora municipal de Edu-
cação, Claudicir Picolo. “As 
que se interessarem passa-
rão a fazer parte do Projeto 
Desvendar Esporte, que é 
extremamente enriquece-
dor para os nossos estudan-
tes pois aborda, de forma 
conjunta, dois temas muito 
importantes na formação: a 
prática de esportes e a sus-
tentabilidade”.
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

Av. das Tulipas, Centro - Holambra/SP

(19) 3802 - 3129  /  (19) 99476-1677

 Casa - Jaguariúna-SP

Área Const. 252m², 04 quartos,02 suítes, 5
banheiros, área gourmet com psicina.

R$ 1.650.000,00 - VENDA

Casa - Artur Nogueira - SP

125m2 constr. / 300m2 total. 2 quartos, 1
banheiro, 02 vagas. Amplo espaço externo.

R$ 340.000,00 - VENDA

Casa - Holambra - SP

150m2 área total, 70m2  const./ 02 quartos,
01 banheiro, churrasqueira

R$ 350.000,00 - VENDA

Casa - Vila Guedes -  Jaguariúna-SP

172 m2 constr. / 300m2 total.  3 quartos, 1
suíte, 3 banh., 2 vagas 
R$ 1.100.000,00 - VENDA

Gustavo Silva
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 
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O financiamento é uma 
das alternativas mais co-
muns para os brasileiros 
que querem adquirir um 
veículo próprio.

Afinal, mesmo que exista 
a cobrança de juros e outras 
taxas, essa forma de com-
pra traz consigo alguns be-
nefícios, principalmente a 
possibilidade de parcelar o 
valor total a ser pago.

Muitas pessoas que com-
praram um veículo, com fi-
nanciamento, passaram a 
ter dificuldades para seguir 
pagando as mensalidades 
em dia. O que nem todos es-
tão cientes é que, em diver-
sas situações, a dificuldade 
em pagar as mensalidades 
do financiamento advém de 
juros abusivos.  

A ação revisional, tam-
bém chamada de cálculo re-
visional, é uma ferramenta 
que os brasileiros têm para 
verificar se os juros cobra-
dos por algum financiamen-
to são adequados ou abusi-
vos. 

Se você suspeita de que 
pode estar pagando juros 
acima da média de merca-
do, isto é, pagando juros 
abusivos, solicitar uma ação 
revisional é uma boa alter-
nativa. É preciso saber, en-
tão, como realizar essa soli-
citação.

A ação revisional de 
juros será um instrumen-
to importante para tentar 
amenizar a situação, ser 
ressarcido por cobranças 
indevidas e reajustar o va-
lor das taxas.

Cobrar juros é uma 
atitude ilegal?

Não. A cobrança de juros, 
por si só, não tem nada de 
ilegal. Aliás, é dessa forma 
que as instituições financei-
ras fiadoras lucram com o 
financiamento de veículos. 
Teoricamente, todos sai-
riam ganhando dessa tran-
sação comercial.

O problema está na co-

brança de juros abusivos, 
que não é algo tão incomum 
no nosso país. Aproveitan-
do-se das burocracias na 
hora de assinar um contrato 
comercial ou, ainda, do de-
sejo/necessidade do clien-
te, cobram-se taxas muito 
maiores.

O Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) define como 
“abusivos” aqueles juros 
cujos valores estão muito 
acima da média de merca-
do, respeitando o nicho em 
que estão inseridos os fi-
nanciamentos. O nicho au-
tomotivo, por exemplo.

Essa situação faz com 
que o valor pago pelo clien-
te seja muito maior do que 
o valor original do veículo – 
aquele que seria pago caso 
o cliente o comprasse à vis-
ta. Criam-se, então, dívidas 
enormes e muito difíceis de 
serem quitadas.

Como solicitar uma ação 
revisional de juros?
A ação revisional de ju-

ros é uma ação jurídica, o 
que significa que você vai 
precisar dos serviços de 
um advogado. Afinal, é esse 
profissional quem indica, 
na petição inicial, o que se 
deseja controverter e quan-
tificar o valor incontroverso 
do débito.

Confira algumas dúvidas 
sobre o tema:

1. É possível pedir a 
ação revisional depois de já 
ter assinado o contrato?

Sim, é possível e é muito 
comum que as ações revi-
sionais aconteçam após a 
assinatura do contrato en-
tre o cliente e a fiadora. Mas, 
atenção: durante o proces-
so, você deve continuar com 
os pagamentos das parcelas 
(art. 330, §3º, Código de 
Processo Civil).

2.   A ação revisional 
pode ser feita se houver 
parcelas atrasadas?

Sim. Mesmo que existam 

parcelas em aberto, você 
pode entrar com uma ação 
revisional de juros e solici-
tar que sejam verificados os 
valores cobrados de você.

3. Se a ação revisional 
constatar que os juros são 
abusivos, o que acontece?

Para responder a essa 
pergunta, é importante ver 
o que estabelece o Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC), em seu art. 42. Se-
gundo esse artigo, se for ve-
rificada a cobrança de juros 
indevidos, os valores já pa-
gos pelo consumidor devem 
ser devolvidos em dobro.

Então, se for constatado 
que você está pagando juros 
abusivos no financiamento 
do seu veículo, diz a lei que 
deverá ser ressarcido com o 
dobro do que já pagou até 
o momento. A exceção, se-
gundo o mesmo artigo, é se 
houver um engano justificá-
vel pela fiadora.

4. Pedir uma ação revi-
sional atrapalha meu perfil 
de consumidor?

Não. Há um mito de que 
o consumidor pode ficar 
com o “nome sujo” caso en-
tre com uma ação revisional 
de juros. Na prática, isso 
não deveria ser assim. Caso 
você se sinta receoso, pode 
pedir que o processo revi-
sional seja feito sob sigilo, 
em segredo de justiça.

Ação revisional de juros: o que é e como solicitar?

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

Holambra abre inscrições 
para vestibular na 
próxima terça-feira

O polo de Holambra da Uni-
versidade Virtual do Estado de 
São Paulo, a Univesp, abre ins-
crições na próxima terça-feira, 
dia 22 de março, para o vesti-
bular dos cursos gratuitos de 
Letras, Pedagogia, Matemática, 
Engenharia da Computação, 
Ciência de Dados, Tecnologia 
da Informação, Engenharia de 
Produção e os novos de Ad-
ministração e de Tecnologia 
em Processos Gerenciais. Os 
interessados devem acessar o 
site http://vestibular.univesp.
br até 25 de abril. A taxa é de 
R$ 45,00.

A cidade terá este ano um 
total de 30 vagas. Os cursos 
são gratuitos, de ensino à 
distância e com encontros 
presenciais. As provas serão 
realizadas no dia 22 de maio, 
às 10h. As aulas terão início 

em 8 de agosto.
“Sabemos que a formação 

faz muita diferença no mo-
mento da contração e permite 
melhores oportunidades no 
mercado de trabalho”, disse 
o prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato. “Esta é uma 
excelente oportunidade de 
ter acesso ao ensino superior 
gratuitamente, com qualidade 
e bem pertinho de casa”.

O polo da Univesp em 
Holambra foi inaugurado 
em 2018 e está localizado 
nas dependências da Escola 
Municipal Parque dos Ipês. 
Ele conta com salas de aula, 
de orientação ao estudante 
e tutoria, além de informá-
tica com acesso à internet. 
Atualmente, 68 alunos estão 
matriculados em 6 cursos de 
graduação.

Redução ou isenção da taxa de inscrição
Do dia 22 até 23h59 do dia 25 de março, pessoas inscritas no Cadas-
tro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção 
da taxa de inscrição. No mesmo período também poderá ser conce-
dida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformi-
dade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos 
candidatos que preencham cumulativamente os seguintes requisi-
tos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equi-
valente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 
curso pré-vestibular ou em curso de graduação ou pós-graduação e 
que recebem remuneração mensal inferior a dois salários mínimos 
ou estejam desempregados.
Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da 
inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”. Dúvidas po-
dem ser esclarecidas por meio do site www.vunesp.com.br/faleCo-
nosco ou pelo Disque Vunesp, no número (11) 3874-6300, em dias 
úteis, das 8h às 18h
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● DIVERSOS ●

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

● DIVERSOS ●

Contrata-se:

Aux. de limpeza
para comércio

Interessadas enviar currículo para: 
contato@jcholambra.com.br

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOLVLINDER
CNPJ: 07.572.494/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

Ficam os senhores associados da Associação Edu-
cacional Solvlinder, convocados para a assembléia 
geral extraordinária, que realizar-se á no dia 02 de 
abril (sábado) de 2022, na sede da escola acalanto, 
situado à Estrada Municipal HBR 020, s/n, lote 2-c 
da seção g, Sitio figueira, no município de Holambra, 
estado de são paulo, às 08:30 horas em primeira 
convocação com a presença de metade e mais um 
dos associados, ou ainda às 09:00 hs, em segunda 
convocação e última convocação, com a presença 
de qualquer número  dos associados, conforme nor-
mas estatutárias, para:

Ordem do dia:
1. Abertura
2. Aprovação e prestação de contas do exercício an-
terior (2021);
3. Aprovação de mais um membro do conselho deli-
berativo (vaga remanescente);
4. Aprovação do cargo de gestor executivo remune-
rado;
5. Parecer do conselho fiscal;
6. Proposta e fixação das taxas de mensalidades 
para exercício de 2022
7. Encerramento

Holambra, 16 de março de 2022

ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
SEMIPRESENCIAL DE 25/03/2022 

COOPERFLORA COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES

CNPJ: 03.300.062/0001-07

A COOPERFLORA – COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, em 
referência ao edital de convocação da AGE publicado 
neste presente jornal, no dia 11 (onze) de março de 
2022, edição nº 1390, informa que o mesmo não é 
válido, uma vez que a Assembleia Geral Extraordinária, 
agendada para o dia 25 (vinte e cinco) de março de 
2022 foi cancelada.

Holambra, 17 de março de 2022.

especialista em flor

Está admitindo:

Experiência em Lucro Presumido e Simples Nacional.
Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial para o e-mail:  
carlos@condorholambra.com.br. Observação: curriculum sem pretensão não serão analisados.

Auxiliar de escritório na área fiscal/tributária

Empresa no setor de flores e produção agrícola, contrata 
trabalhador rural para serviços gerais de produção

- Disponibilidade para trabalhar em Holambra
- Salário compatível com a função

Interessados enviar CV para o e-mail vagas@lisaflora.com.br

Trabalhador Rural

Empresa de holambra contrata

- Segunda a Sexta-feira
- Limpeza e Conservação de ambientes. Pequenos reparos,  
jardinagem, noções de manutenção, e organização em geral.
- Possuir transporte próprio
- Remuneração: salário + Vale alimentação + auxílio transporte

Serviços Gerais

Interessados enviar  
currículo para 

 contato@jcholambra.com.br

● EMPREGOS ●

19 de Março: Dia do Artesão 
Parabéns a todos que 
trabalham com as mãos e 
com o coração. JC Holambra
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por Izildinha PilliFique
Ligado Nessa edição, a coluna vai homenagear os 50 anos de carreira de uma das duplas mais famosa 

e talentosa do Brasil. Os irmãos José e Durval, ou seja, Chitãozinho e Xororó

Os meninos José e Durval ralaram muito para chegar nesses 50 anos de estrada. Vieram com a família de Arapongas, Paraná, 
para São Paulo.  E, a única coisa que tinham em mente, depois que viram seus pais “Seo”Marinho e dona Araci cantando juntos, 
que queriam cantar. O pai vendo os dois cantarem percebeu o talento dos filhos. A partir daí, os Irmãos Lima passaram por uma 
longa história.  Shows em circos, festas caipiras, clubes e idas em rádios do ABC. Mas estava tão difícil que eles quase desistiram. 
Mas graças a música “Tente Outra Vez”, de Raul Seixas, eles tentaram, tentaram e tentaram até se chamarem Chitãozinho e Xo-
roró, nome batizado pelo apresentador de rádio e Tv, o saudoso Geraldo Meirelles, em homenagem a uma música homônima, 
que havia sido um grande sucesso de Athos Campos e Serrinha. As palavras derivam dos nomes de duas aves - o inhambu-xin-
tã e o inhambu-chororó. Daí em diante começou um novo período para eles e para a música sertaneja.

A garotada de roupas de couro, jeans, bota, chapéu 
e cabelos arrepiados. Eles ditavam a moda. Foi nessa 
época, que minha irmã Andreia apareceu com um cor-
te de cabelo esquisito arrepiado e se declarando fã da 
dupla. Esse modelito de cabelo virou febre e a família 
Lima e fãs adotaram ao corte Mullet. “A trilha sonora 
da minha vida é feita por eles. Aos nossos Meninos 
Passarinhos, Gratidão”, disse a jornalista Andreia Pilli. 

Eles foram a primeira dupla sertaneja que intro-
duziu instrumentos elétricos, como a guitarra, em 
suas músicas. Entre os vários projetos,  CH&X reu-
niram com mais duas duplas Leandro e Leonardo 
e Zezé Di Camargo e Luciano e surgiu mais um su-
cesso “Amigos”. Em outro projeto levou ao palco 
da Sala São Paulo a mistura do sertanejo com a 
música clássica, regidos pelo maestro João Carlos 
Martins. Um sucesso.

Ouro e mais ouro para CH&X. São 50 anos de carreira e dezenas de grandes sucessos. É a partir da turnê “50 anos – Por Todos 
Os Tempos” que a dupla promete emocionar o público, em uma apresentação que vai muito além de um repertório meticu-
losamente selecionado. No setlist, uma combinação de hits que não podem faltar, com um toque diferenciado nos arranjos. 
“Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Alô”, entre outras.  “Ao longo de todos esses anos como dupla, fortalecemos 
nossa relação com os fãs, que, desde o início, são imensamente receptivos e carinhosos com a gente. Essa turnê não é só uma 
celebração nossa, é também um presente para eles. Estamos trabalhando nisso há bastante tempo, com todo nosso cuidado 
e dedicação para que tudo saia do jeitinho que sonhamos”, conta Chitãozinho.  “Temos muito orgulho de tudo o que compar-
tilhamos nesses 50 anos e seria injusto dizer que resumimos em apenas um show. Ele é um espetáculo em sua essência, e é 
só uma parte de tudo o que planejamos fazer para comemorar um marco tão importante para nós. Nosso maior desejo é que 
todos sintam a nossa vibração e a energia que depositamos neste projeto”, completa Xororó.

Todo esse espaço 
que hoje ocupa a 
música sertaneja 
universitária ou não, 
foi conquistado gra-
ças a Chitãozinho e 
Xororó. Um divisor 
de águas. Depois 
do clássico  “Fio de 
Cabelos”, a dupla 
rompeu barreiras e 
preconceitos e abriu 
as portas das rádios 
FM, programas de 
Tvs, casas de shows, 
gravadoras etc.  Até 
as pessoas que tor-
ciam o nariz para o 
sertanejo acabaram aderindo o novo estilo musical. 


