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Holambra tem mais dias de chuva e menor 
volume d’água em relação ao ano passado

Folia garantida para 
toda família

Médico Marcelo Bisson alerta sobre a 
prevenção contra infecções sexualmente 
transmissíveis durante o Carnaval.

Mais de 600 mil veículos devem passar 
pelas estradas da região no feriado.

Abuso de bebida alcoólica também é uma 
preocupação no carnaval.

Exames para uso de piscina pode ser 
feito a partir do dia 25.

Carnaflores começa hoje e contará com 
quatro bailes populares e uma matinê 
na Rua da Amizade (Rua Coberta), além 
do já tradicional desfile de terça na 
Alameda Maurício de Nassau. Confira 
programação completa.
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Neste ano, a quantidade de dias de chuva já é maior que no ano passado. A boa notícia é que o volume acumulado é inferior ao observado no 
mesmo período de 2022. Os foliões devem ficar atentos, porque clima não deve dar trégua no feriado prolongado.
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Começa hoje mais uma festa de Carnaval. 
Durante os últimos meses, uma legião de pesso-
as trabalhou e se preparou para tanta folia. Dos 
famosos carnavalescos e puxadores de samba 
nas grandes avenidas a figuras desconhecidas, 
espalhadas pelos mais distantes cantos do Bra-
sil, responsáveis pela confecção das fantasias 
das crianças das redondezas. Fantasias com ap-
tidão toda especial: a de transformar a pessoa 

em uma alegre personagem do seu imaginário.
A magia que começa hoje se estende a cada 

município brasileiro. Desde o baile de gala do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, idealizado 
em 1937 pelo museólogo Clovis Bornay, um íco-
ne das megafantasias, até o “corso” na rua do 
microuniverso da vila de faz de conta.

Se você gosta do Carnaval, anime-se: chegou 
a tão esperada hora marcada para ser feliz.

Carnaval: a alegria com hora marcada
Histórias de Dona Ilda

tinha nem família e nem 
ninguem. A cadeira na 
cabeceira da cama esta-
va sempre vazia porque 
ninguem o visitava.
Quando lá chegou, o pa-
dre encontrou o rapaz 
todo arrebentado, enfai-
xado, mas muito feliz e 
sorridente. As enfermei-
ras e os médicos disse-
ram nunca haviam visto 
coisa igual!
Então, o padre pergun-
tou:
- Zé, por que, apesar de 
tanta dor, você está tão 
alegre?
- Sabe, seu padre, todo 
dia ao meio-dia ele entra 
por aquela porta, senta 
nessa cadeira perto de 
mim e diz: “Eu sou Jesus 
e vim te visitá!”.
Em sua miséria, pobresa 
e sofrimento, o Zé soube 
achar a felicidade tão pro-
curada por tantos e en-
contrada por tão poucos!
Todos nós devíamos ter 
um Zé  dentro de nós.

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

A tragédia causada pelo ter-
remoto na Turquia e Síria viti-
mando mais de 35 mil pessoas, 
segundo a última contagem, 
não me passou despercebida. 

Assisto a desastres em cima 
de desastres como a não menos 
impactante guerra ou, melhor, 
invasão da Ucrânia pela Rússia. 
Mais vítimas inocentes.

Mas já transitando pela es-
trada 90, me permito refletir 
com mais profundidade sobre a 
vida. Assunto que, certamente, 
não sou sequer a menor pessoa 
para divagar sobre tema tão 
profundo, objeto de reflexões 
por parte de grandes pensado-
res da História.

Grandes catástrofes sempre 
ocorreram através dos séculos: 
pragas, erupções vulcânicas, 
inundações, terremotos, ciclones, 
furacões alterando nossa forma 
de viver e, presumo que para 
muitos, razões para uma reflexão 
profunda sobre o quanto vale e 
como desfrutar de uma vida. 

Afinal não nascemos por 
opção – e aqui excluo pensa-
mentos espirituais – somos en-
sinados a viver por aqueles que 
presumem saber mais e assim 
nos mostrar caminhos que po-
dem não ser, primariamente, os 
nossos  - tolhendo, assim, nossa 
capacidade inata.  

Nesta altura da vida, minha 
vida, tenho consciência, que de 

forma crescente, vivemos e so-
brevivemos quando muito, pre-
sos a uma bolha, manipulados 
para viver sob a tutela do consu-
mo exacerbado.  

No terremoto da Turquia/
Síria o governo turco acaba de 
descobrir(?) que inúmeros pré-
dios foram construídos deso-
bedecendo as normas técnicas 
estabelecidas, em um profundo 
desprezo pela vida humana. 
Sem comentários.

Reclamamos de nossa qua-
lidade de vida, mas não desisti-
mos de poluir o ar e água que 
bebemos, de comprar mais e 
mais (inclusive tornando-nos 
prisioneiros do consumo e 
apertos financeiros), em uma 
macabra dança de desejos 
construídos pela ganância de 
um mercado que exige até de 
quem tem menos, não raro, 
priorizar o supérfluo.

Nesse verdadeiro rodamoi-
nho que a todos atinge, inde-
pendentemente da raça, credo, 
religião ou etnia, talvez, presu-
me-se, que apenas povos que vi-
vem em áreas remotas e tocam 
suas existências respeitando os 
hábitos naturais de preservação 
consigam – a saber-se – uma 
qualidade de vida isenta dos 
perversos cantos das sereias.

Chego ao fim destas linhas 
sem estar certo se devo publicá-
-las ou não. 

Afinal, o homem já foi a Lua, 
encaminha-se para Marte, faz 
tempo quebrou o núcleo do 
átomo permitindo a produção 
de energia nas usinas termo-
nucleares e fabricação de bom-
bas atômicas, desenvolve uma 
medicina que opera cirurgias 
à distância e permite ao ser 
humano viver mais, ainda que 
submetido à tirania e ganân-
cia dos laboratórios, e o mais 
lamentável, indisponível para 
todos os seus semelhantes. A 
relação é infindável.

Corro o risco, se é que libero 
minha visão da vida, de ser mal 
interpretado, tachado de utó-
pico, desiludido com tudo que 
vivi, aprendi, descartei. 

Não me vejo assim, mas sim, 
como um ser humano que vive 
– e ainda vive – uma vida reple-
ta de realizações, frustrações, 
alegrias e tristezas como qual-
quer um ou uma.

Talvez mais cuidadoso em 
interpretar sinais que possam 
confundir os que vem a seguir. 

Mas com os pés no chão, a 
bunda na cadeira, sentado na 
varanda, apraz-me ver os pas-
sarinhos se alimentando e to-
mando banho junto à amoreira 
que cresceu pelo dom da natu-
reza e nos presenteia com seus 
frutos sem cobrar nada. 

Poético? Não! Um privilégio.
E mais não digo.  

Reflexões em um dia chuvoso

História do Zé

Era uma pequena cida-
de onde todo mundo se 
conhecia. Tinha seu jar-
dim, com coreto, onde a 
banda de música tocava 
aos domingos. Tinha sua 
igreja onde, também 
aos domingos, o povo 
comparecia em massa.
E havia, perambulan-
do e morando nas ruas, 
um moço cujo nome era 
José.
Todos os dias, quando o 
relógio marcava meio-
-dia, o rapaz entrava 
na igreja e saia rapida-
mente. Então, o pároco 
(quem sabe se não foi o 
padre Armando!) se che-
gou a ele e perguntou:
- Meu filho, por que é 
que você entra todos os 
dias na mesma horae sai 
depressa da igreja?
- Porque eu não sei  rezá 
bonito como o senhor. 
Num sei decramá as be-
lezas que o senhor fala. 
Então, eu entro e falo: 
“Eu sou o Zé. E vou em-
bora”.
Passado um tempo, o Zé 
foi atropelado e quase 
morreu. Foi internado 
no hospital da cidade e 
lá ficou. O padre foi in-
formado do ocorrido. 
Imediatamente foi visi-
tá-lo, pois o infeliz não 
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Carnaval acende alerta para infecções 

sexualmente transmissíveis

O Carnaval está chegan-
do. Na cola dele, alegria, di-
versão, paquera, excessos 
e alguns riscos que podem 
e devem ser evitados com 
consciência, prevenção e se-
gurança. Para incentivar os 
cuidados e o combate, em 
especial, às infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs), 
a Prefeitura de Holambra irá 
realizar, por meio do Depar-
tamento Municipal de Saúde, 
a entrega de material infor-
mativo e a distribuição de 
preservativos durante os dias 
de folia na Rua da Amizade 
(Rua Coberta), onde ocorrerá 
o Carnaflores.

“O clima de festa e ani-
mação deste período faz 
com que muitas pessoas se 
descuidem quando é preciso 
prevenir”, reforça o médico 
Marcelo Bisson, coordenador 
da Vigilância em Saúde da 
cidade. Dentre as principais 
ISTs estão o HIV, sífilis, go-
norreia, hepatites virais B e 
C, herpes genital, tricomoní-

ase e infecção pelo Papiloma-
vírus Humano, o HPV.

De acordo com Bisson, o 
uso do preservativo, seja ele 
masculino ou feminino, nas 
relações sexuais orais, vagi-
nais e anais é o método mais 
eficaz para evitar a trans-
missão. Ainda segundo ele, 
o trabalho informativo para 
prevenir essas doenças ocor-
re continuamente em todas 
as Unidades Básicas de Saú-
de do município ao longo do 
ano e é intensificado no mês 
de dezembro, durante a cam-
panha nacional de prevenção 
ao HIV/Aids e outras infec-
ções sexualmente transmis-
síveis, o Dezembro Vermelho.

O diagnóstico e tratamen-
to das ISTs, em geral, são rea-
lizados na cidade e alguns ca-
sos são encaminhados para 
unidades públicas que ofere-
cem serviços especializados 
na região, como o Hospital de 
Clínicas da UNICAMP. “O me-
lhor caminho, apesar disso, é 
o da prevenção. Nossa inten-

A Prefeitura irá oferecer 
nos dias 25 de fevereiro e 
11 de março serviço des-
centralizado de avaliação 
física para utilização das 
piscinas do Complexo Aquá-
tico Municipal. O atendi-
mento será feito na sede do 
Departamento Municipal de 
Esportes das 8h às 17h, por 
ordem de chegada. É neces-
sário levar Cartão Cidadão e 
uma foto 3x4. 

De acordo com o diretor 

municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, o exame 
médico é um procedimento 
obrigatório e também uma 
segurança para o morador. A 
orientação é ir de tênis e com 
roupas leves, como camiseta 
e bermuda.

O Departamento de Es-
portes fica na Rua Dr. Jorge 
Latour, s/nº, no bairro Par-
que dos Ipês. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3802-4711.

Médico de Holambra Marcelo Bisson comenta que clima festivo faz com que muitas pessoas se descuidem

ção é lembrar as pessoas dos 
riscos trazidos pelos descui-
dos e pelos excessos tão co-
muns nesse período do ano”, 
afirma.

Segundo ele, outros pro-
blemas recorrentes durante o 
Carnaval estão relacionados à 
ingestão excessiva de bebidas 
alcoólicas e a mistura, proibi-
da pela legislação, de álcool e 
direção. “Curtir com respon-
sabilidade torna o Carnaval 
muito melhor e mais seguro 
para todos”, pontua.

Saúde divulga novas datas de 
exame obrigatório para uso da 

Piscina Municipal
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Boletim semanal 

Covid-19
Mutirão Contra a Dengue

Segundo boletim divulga-
do pelo Departamento Mu-
nicipal de Saúde, na última 
quarta-feira, dia 15, Holam-
bra confirmou, ao longo dos 
últimos 7 dias, 5 novos casos 
de Covid-19. O número é o 
mesmo da semana anterior.

A Sáude reforça que as 

medidas de higiene, como la-
vagem frequente das mãos e 
o uso de álcool em gel 70%, 
não podem ser deixadas de 
lado, principalmente nesse 
período de Carnaval e ainda 
que é fundamental garantir 
todas as doses disponíveis da 
vacina contra a doença.

No último sábado, 11 de 
fevereiro os agentes de saúde 
de Holambra deram início no 
bairro Imigrantes, ao muti-
rão de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor 
da Dengue. O trabalho que 
consiste na retirada de possí-
veis criadouros, orientações 
ao morador e entrega de ma-
terial informativo terá conti-
nuidade no dia 25 e também 
em 4, 11, 18 e 25 de março em 
outras áreas da cidade. O De-
partamento de Vigilância Sa-
nitária solicita a colaboração 
de todos os moradores para 
que abram as portas para os 
profissionais poderem reali-
zar essa inspeção.

ACE abre agenda 2023 com curso de 
‘Cultura Organizacional na Empresa’

A Associação Comercial 
e Empresarial de Holambra 
(ACE) recebe novamente o 
consultor Gustavo Andra-
de, dessa vez, para falar so-
bre Cultura Organizacional.

O curso trata da impor-
tância do tema para o fluxo 

do trabalho nas empresas, 
independentemente do 
porte do negócio. O curso é 
voltado para proprietários 
e funcionários em cargo de 
chefia, além de demais inte-
ressados no tema.

As aulas acontecerão 

no auditório da ACE, nos 
dias 07 e 08 de março das 
18h15 às 21h30 e as ins-
crições seguem até 03 de 
março ou enquanto houver 
vaga disponível.

Maiores informações: 
www.aceholambra.com.br
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A sede do Legislativo de 
Holambra recebeu nesta se-
gunda-feira, 13 de fevereiro, 
a visita do Gilson Conzatti, 
vereador de Iraí/RS e presi-
dente da União de Vereado-
res do Brasil, a UVB. Em pau-
ta, o fortalecimento do poder 
legislativo municipal e um 
futuro evento para a região 
programado para agosto.

A UVB foi fundada em 
novembro de 1964 na Câ-
mara Municipal do Recife e 
é responsável pela tradicio-
nal Marcha dos Vereadores, 
realizada anualmente em 
Brasília. A entidade é ainda 

responsável pela UVB Ani-
mal, UVB Mulher, UVB Afro 
e UVB Diversidade. Outro 
programa defendido pela 
UVB é a Escola do Legisla-
tivo que permite o protago-
nismo das Câmaras na for-
mação política de cidadãos.

Na visita, Gilson conhe-
ceu os principais pontos 
turísticos da cidade das 
flores e convidou o verea-
dor Fabiano para se juntar 
a União como Superinten-
dente Geral da UVB na Re-
gião de Campinas. Segundo 
Fabiano, o convite para a 
visita ao município foi feito 

pelos vereadores durante a 
viagem a Brasília na última 
semana.  

“Me senti honrado em 
representar uma associa-
ção com mais de 50 anos, o 
desafio agora é aumentar a 
divulgação dos trabalhos e 
fortalecer ainda mais a UVB 
na RMC, também no Circui-
to das Águas, região de Pira-
cicaba e algumas cidades da 
baixa mogiana,” disse. 

A XXII edição da Marcha 
dos Legislativos Municipais 
e Gestões Públicas, aconte-
ce em Brasília, de 25 a 28 de 
abril.

O acervo da Biblioteca Mu-
nicipal José Maria Homem de 
Montes, em Holambra, pas-
sou a contar esse mês com 
200 novos títulos já disponí-
veis aos leitores interessados. 
Doados pela comunidade, são 
opções nos segmentos infan-
tojuvenil, autoajuda, desen-
volvimento pessoal, além de 
clássicos da literatura.

De acordo com a diretora 
de Turismo e Cultura, Alessan-
dra Caratti, entre as obras re-
cém-chegadas estão “Cara de 
um, focinho do outro”, que tra-
ta da relação entre o animal de 
estimação e seu dono; “Caça-

dores de Nazistas”, inspiração 
para a série Hunters; “Assassi-
nato no Expresso Oriente”, de 
Agatha Christie; “Peter Pan”; 
e o clássico da literatura mun-
dial “A Letra Escarlate”.

“Fazemos um convite 
para que a população venha 
conhecer os novos títulos 
disponíveis”, disse a direto-
ra. “São livros voltados para 
diversos tipos de público, al-
guns deles lançados recente-
mente”.

Com um acervo de mais 
de 18 mil títulos, a Biblioteca 
Municipal fica na Rua Solida-
gos, 42, no bairro Morada das 

Flores, e funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e 
entre 13h e 17h. “Cada usu-
ário pode ficar com até duas 
obras emprestadas por 14 
dias. Ele pode realizar a reno-
vação, pelo mesmo período, 
pessoalmente, por telefone 
ou redes sociais”, explicou a 
bibliotecária Gabriela de Car-
valho Cafruni.  

Informações e consultas 
de títulos podem ser realiza-
das por meio do telefone (19) 
3802-4423, pelo e-mail biblio-
teca.holambra@gmail.com, 
pelo Instagram ou Facebook, 
em @biblioteca.holambra.

Será realizado hoje, dia 
17, às 10h00,  no Portal do 
Moinho um  simulado de res-
gate em alturas. O simulado 
faz parte do encerramento 
do Estágio de Salvamento 
com Cordas, que consistiu 
em um treinamento intensi-
vo de duas semanas para 16 
(dezesseis) bombeiros (alu-
nos) oriundos das cidades 
de Campinas, Mogi Guaçu, 

Indaiatuba, Paulínia, Jundiaí, 
Piracicaba, Sorocaba e Ho-
lambra, supervisionados por 
8 (oito) instrutores/coorde-
nadores especialistas em Res-
gate e Salvamento em alturas. 
Os bombeiros  demonstrarão 
suas habilidades no resgate 
em alturas, utilizando técnicas 
e equipamentos modernos. 
Quem desejar, pode acompa-
nhar o evento no local.

Presidente da UVB visita Câmara de Holambra

Biblioteca Municipal de Holambra disponibiliza 200 novos títulos

Bombeiros realizam simulado de resgate em alturas no Moinho hoje
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Associados ao uso abusivo de 
bebidas alcoólicas durante 
as festas de carnaval, foliões 
podem se envolver em outras 
práticas de risco. Muitas vezes o 
consumo excessivo de álcool é 
decorrente de uma necessidade 
pessoal de autoafirmação ou um teste de limites. 
Relatos regulares, principalmente de mulheres, 
indicam o abuso durante o carnaval por parte de 
pessoas, geralmente homens, que forçam o contato 
com os outros sem que tenham a permissão para 
isso. O correto é esperar o consentimento para se  

aproximar, lembrando da recém 
campanha lançada contra o 
assédio no Carnaval: “Não é Não”.
Outros fatores relevantes 
são as relações sexuais não 
desejadas e a sujeição a 
situações de risco físico, como 

subir em lugares perigosos e se jogar de grandes 
alturas. Entendendo que essas atitudes não são 
regulares do cotidiano dessas pessoas, a proposta 
é que cada um tenha prudência, coragem de 
recusar esses desafios e aproveitar a festa da 
melhor forma.

Foliões também não devem ultrapassar os limites

Concessionárias estimam 620 mil veículos 
durante Carnaval em rodovias da região

Consumo de bebida alcoólica pode atrapalhar a festa de Carnaval
Trânsito

A Renovias e a ARTESP 
(Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo) espe-
ram a circulação de aproxi-
madamente 620 mil veículos 
durante o período de Carna-
val nas rodovias administra-
das pela concessionária, que 
fazem a interligação entre 
Campinas, Circuito das Águas 
e sul de Minas Gerais.

O fluxo deve ser intenso 
a partir de sexta-feira (17), 
especialmente na SP-340, 
tanto no sentido Sul (para 
quem vai viajar sentido ca-
pital ou litoral) quanto no 

sentido Norte (para aqueles 
que optarem por viajar sen-
tido interior).

Os horários de maior mo-
vimentação na saída para o 
feriado prolongado devem 
ser, na sexta-feira (17) das 
16h às 20h, e no sábado (18) 
das 09h às 14h. Já no retorno, 
a movimentação deve se in-
tensificar na terça-feira (21), 
das 15h às 19h e na quarta-
-feira (22), das 11h às 13h.

A Renovias montou uma 
operação especial de atendi-
mento para garantir o con-
forto e a segurança de quem 

for seguir viagem. A Opera-
ção Carnaval se inicia a 0h de 
sexta-feira (17) e se estende 
até à meia-noite de quarta-
-feira (22).

O Serviço de Atendimento 
ao Usuário (SAU) está dis-
ponível 24 horas por dia aos 
clientes da Renovias. Para 
acioná-lo, basta ligar para 
o número 0800 055 9696 
ou usar um dos telefones de 
emergência, implantados 
a cada quilômetro. Condi-
ções antecipadas do tráfego 
e dicas de segurança acesse: 
www.renovias.com.br

Viária indicam um aumento de 
30% nos óbitos em decorrên-
cia de acidentes envolvendo 
veículos de todos os tipos.

Não importa em que 
quantidade: ao consumir ál-
cool antes de colocar o car-
ro em rodovias ou mesmo 
em pequenos percursos nas 
cidades, o motorista impru-

dente coloca sua vida e a de 
outros no fio da navalha, fi-
cando passível de responsa-
bilização cível e criminal de-
correntes das consequências 
de seus atos.

Passageiros ou amigos 
devem ficar atentos para im-
pedir que alguém alcoolizado 
exponha a si próprio e outras 

pessoas a situações imprevi-
síveis. Para aqueles que pre-
tendem beber durante a folia 
optem  por ir com o “motoris-
ta da vez”,  ou seja o eleito da 
turma que não consumirá ál-
cool,  ou então ir a pé, de ôni-
bus ou táxi, para que o Carna-
val desse ano deixe somente 
boas lembranças

Fluxo intenso será na SP-340, a partir de hoje, para quem vai sentido capital, litoral ou interior

Feriados prolongados 
como o Carnaval, são mo-
mentos em que a atenção 
deve ser redobrada por parte 
de motoristas, passageiros e 
até pedestres, pois sempre 
há o risco de atropelamentos.

O aumento do número de 
veículos em circulação, as ul-
trapassagens em locais proi-
bidos, o excesso de velocidade 
nas pistas, a imprudência e 
uma combinação nada reco-

mendada de motoristas con-
sumindo bebidas alcoólicas 
antes de assumirem o volante 
fazem com que os feriados se-
jam períodos nos quais os aci-
dentes de trânsito se tornem 
comuns. Com tantos fatores 
na contramão, não é difícil 
entender por que essas datas 
registram um crescimento sig-
nificativo no total de mortes 
no trânsito. Dados do Obser-
vatório Nacional de Segurança 
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Sexta-feira, 17 de fevereiro, às 20h
Grupo Pura Opção (Samba e pagode)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Sábado, 18 de fevereiro, às 20h
Fanfarra Amigos de Holambra
Mesa de Bar (Samba)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 19 de fevereiro, das 14h às 17h
Matinê
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 19 de fevereiro, às 20h
Jean & André (Sertanejo universitário)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Segunda-feira, 20 de fevereiro, às 20h
Banda M-05 (Banda pop, tributo aos Mamonas 
Assassinas)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Terça- feira, 21 de fevereiro, às 13h
Desfile de blocos e carros alegóricos (Parada das 
Flores)
Local de inscrições e concentração: Praça dos 
Pioneiros

O já aguardado “Carnal-
flores” tem início hoje, 17 
de fevereiro. A programação 
conta com quatro bailes po-
pulares e uma matinê na Rua 
da Amizade (Rua Coberta), 
além do já tradicional desfile 
de blocos e carros alegóricos 
na Alameda Maurício de Nas-
sau. Todos os eventos terão 
entrada gratuita.

As noites de festa con-
tarão com apresentações 
de bandas de carnaval e de 
música pop, dupla sertane-
ja, grupos de samba e pago-
de e da Fanfarra Amigos de 
Holambra (confira abaixo a 
programação completa). As 
atrações têm início previsto 
para às 20h.

A diversão para criançada 
também está garantida com 
matinê no domingo, dia 19, 
entre 14h e 17h. Na terça-

-feira (21), para fechar a pro-
gramação, a Alameda Maurí-
cio de Nassau sedia uma vez 
mais o tradicional desfile de 
blocos e carros alegóricos or-
ganizado em parceria com o 
Clube Fazenda Ribeirão, com 
inscrições e concentração a 
partir das 13h na Praça dos 
Pioneiros.

“O acesso e circulação nas 
festividades com spray de 
espuma e garrafas de vidro 
serão proibidos com o obje-
tivo de garantir a segurança 
de todos os foliões”, explicou 
Alessandra Caratti, direto-
ra municipal de Turismo e 
Cultura. “Estão todos convi-
dados, moradores e turistas, 
para esta grande e divertida 
festa familiar. Estamos certos 
de que teremos animação e 
diversão de sobra, todos os 
dias”.

Shows na Rua Coberta abrem a folia hoje
‘Carnalflores’ em  Holambra acontece de 17 a 21 de fevereiro com programação gratuita todos os dias

Confira a 
programação:
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Feriado de Carnaval provoca alteração no 
funcionamento dos serviços públicos

Chuvas avançam em regularidade e recuam 
em volume nos primeiros 45 dias do ano

Serviços e espaços públicos 
de Holambra sofrerão altera-
ções no funcionamento nos 
dias 20, 21 e 22 de fevereiro, 
segunda, terça e quarta-feira, 
em função de ponto facultativo 
e feriado de Carnaval. 

Confira:
- Unidades Básicas de Saúde, 

Consultório Veterinário do 
Programa Meu Pet e Biblio-
teca Municipal: atividades 
suspensas nos dias 20 e 
21 de fevereiro. A abertura 
ocorre em 22 de fevereiro, 
às 13h.

- Creches Municipais: ativida-

des paralisadas em 20 e 21 
de fevereiro, com retomada 
na quarta-feira, às 13h. Nas 
unidades de Ensino Infantil 
e Fundamental a paralisa-
ção ocorre nos dias 20, 21 e 
22. O retorno será em 23 de 
fevereiro.

- Policlínica Municipal e Ser-
viço de Ambulância: fun-
cionamento normal para 
atendimentos de urgência e 
emergência, 24 horas por dia.

- Farmácia Municipal: fecha-
da no dia 21 de fevereiro e 
reaberta no dia 22, a partir 
das 13h.

- Departamento de Promoção 

Social, Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS), 
Salão da Terceira Idade, Nú-
cleo de Atenção e Orienta-
ção Terapêutica ao Trabalho 
(NAOTT) e Espaço do Em-
preendedor: atividades sus-
pensas nos dias 20 e 21 de 
fevereiro. A abertura ocorre 
em 22 de fevereiro, às 13h.

- Paço Municipal: atividades 
suspensas nos dias 20 e 
21 de fevereiro. A abertura 
ocorre em 22 de fevereiro, 
às 13h.

- Transporte público: na ter-
ça-feira, dia 21, a circulação 
ocorre nos horários de do-

são do Portal Agrometeoro-
lógico e Hidrológico do Esta-
do de São Paulo, abastecido 
pela estação do Centro Inte-
grado de Informações Agro-
meteorológicas, o CIIAGRO.

Com chuvas quase que 
diárias, o município voltou a 
enfrentar problemas relacio-
nados a enchentes na região 
do Danúbio Azul, quedas de 
árvores no Fundão e situa-
ções pontuais de alagamento 
temporário em vias da região 
central – sobretudo em dias 
de tempestades mais fortes. 
Todos os incidentes foram 
acompanhados de perto por 
equipes da Prefeitura – in-
cluindo o prefeito Fernando 
Capato, que visitou em 5 de 
janeiro chácaras atingidas 
pelo transbordamento do rio 
Jaguari.

“Não registramos, feliz-
mente, nenhuma ocorrência 
mais séria. Somente trans-
tornos isolados que são co-

muns em períodos de muita 
chuva”, avaliou o coordenador 
de Trânsito e Defesa Civil da 
cidade, Claudenir Chichem.

O volume d’água e a falta 
de trégua do clima devolve-
ram à paisagem local condi-
ções regulares nos lagos do 
Holandês, principal fonte de 
captação de Holambra; Vitó-
ria Régia; e na Nossa Prainha, 
antes castigados pelo longo 
período de estiagem.

O Sistema Cantareira, 
maior produtor de água da 
Região Metropolitana de São 
Paulo, atingiu no 45° dia do 
ano o melhor nível operacio-
nal para o mês de fevereiro dos 
últimos 6 anos, desde 2017, 
ampliando a segurança hídri-
ca de milhões de paulistas. O 
aumento é atribuído, além da 
constância deste início de ano, 
ao excesso de chuvas desde a 
última primavera, com forte 
incidência entre setembro e 
dezembro do ano passado.

mingo. 
- Coleta de lixo doméstico: 

atendimento normal.

- Coleta de resíduos reci-
cláveis: interrupção no dia 
21 de fevereiro.

Os primeiros 45 dias do 
ano registraram saldo acu-
mulado de 452,8 milímetros 
de chuva em Holambra – vo-

lume inferior ao observado 
no mesmo período do ano 
passado (534,7mm). A regu-
laridade, todavia, foi amplia-

da em 2023: são 38 dias de 
precipitação d’água entre 1° 
de janeiro e 14 de fevereiro 
contra 30 em 2022. Os dados 
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Cuide de sua rede de 
esgoto: Lugar de lixo 

é na lixeira
Muitas 

p e s s o a s 
ainda so-
frem com 
e n t u p i -
m e n t o s 
nas redes 
de esgoto. 
Você sabe 
por que 
isso acon-
tece? Por-
que, infe-
lizmente, 
ainda há 
quem descarte diversos ob-
jetos e lixo em vasos sani-
tários e gordura e óleo de 
cozinha usado em pias.  A 
concessionária Águas de Ho-
lambra promove, constante-
mente, campanhas de cons-
cientização para mudar esse 
cenário.

“Com frequência, nossas 
equipes encontram obstru-
ções causadas por muito 
lixo, peças de roupa, estopa, 
absorventes, fio dental, ca-
belo, cotonetes, papel higiê-
nico”, afirma o coordenador 
de Operações e Serviços da 
Águas de Holambra, Alan Pe-
dra. Ele lembra que as redes 
coletoras de esgoto não são 
dimensionadas para receber 

este tipo 
de lança-
m e n t o . 
“Lugar de 
lixo, de 
papel hi-
giênico e 
afins, não 
é no vaso 
sanitário. 
É impor-
tante que 
as pesso-
as se lem-
brem que 

vivemos em comunidade, 
nossas atitudes podem afetar 
nossos vizinhos, nossa rua, 
nosso bairro”, alerta Alan.

O acúmulo de gordura 
também é um grande causa-
dor de entupimentos. “Por 
isso é tão importante que a 
população não descarte óleo 
de cozinha usado no ralo da 
pia. Essa gordura, aliada a 
outros detritos, forma uma 
massa dura como concreto, 
obstruindo a rede”, explica 
Alan. A área de Responsabili-
dade Social da Águas de Ho-
lambra, inclusive, desenvolve 
o programa De Olho no Óleo, 
que incentiva a população a 
descartar de forma correta o 
óleo usado.

A concessionária lembra ainda que ligações corretas de água 
pluvial também evitam entupimentos. Segundo Alan, a tubulação 
de esgoto não é dimensionada para receber água de chuva. “A 
água de chuva não pode estar ligada à rede de esgoto, não suporta 
o volume da água de chuva. Por isso, essa prática também provoca 
entupimento e rompimento de tubulação”, afirma.

Ele informa que, para verificar se as instalações de sua residência 
estão corretas, basta jogar um pouco de corante no ralo do quintal 
de seu imóvel. Se a água colorida chegar até a sarjeta, significa 
que a ligação está correta. “Para regularizar as instalações é preciso 
contatar o serviço de um pedreiro de sua confiança”, conclui Alan.

Rede Pluvial x Rede de Esgoto

A sucessão familiar em empre-
sas do agronegócio assim como 
para os produtores rurais, ambos 
ainda que de pequeno porte, é 
uma questão que precisa ser pla-
nejada desde o início, preparando 
os familiares para todas as ad-
versidades que possam surgir no 
meio do caminho. 

Apesar dos laços afetivos, o 
profissionalismo deve permane-
cer. Não é raro nos depararmos 
com conflitos familiares e grandes 
prejuízos quando alguns pontos 
são descuidados, o que coloca por 
água abaixo tudo o que foi cons-
truído por anos e todo o empenho 
que se teve a fim de buscar reco-
nhecimento e sucesso.

Uma empresa sólida no merca-
do apresenta grandes vantagens: 
mais visibilidade, maior autorida-
de e, inclusive, facilidade em pro-
cessos mais burocráticos, como o 
de conseguir bons empréstimos fi-
nanceiros. A sucessão familiar, por 
esses e outros motivos, pode ser o 
desejo de muitos empreendedores 
e produtores rurais. 

Ainda que as famílias sejam 
unidas e bem estruturadas, é im-
portante não negligenciar o fato 
de que desentendimentos possam 
surgir e arruinar tudo o que foi 
construído. O planejamento pre-
cisa ser feito desde cedo, trazen-
do, inclusive, discussão acerca do 
assunto em conversas familiares 
mais informais, como no momen-
to da refeição. Os herdeiros preci-
sam saber o que se espera deles, 
assim como os fundadores preci-
sam entender se seus sucessores 
estão preparados e determinados 
a dar continuação.

Importante ainda salientar 
que a escolha da atividade de ges-
tão deve ser feita medindo quem 
tem mais capacidade e motivação 
para administrar e saber continu-
ar transmitindo os valores do ne-
gócio para a sociedade.

Outro fator necessário é que o 
futuro líder tenha os mesmos inte-
resses, objetivos e convicções a res-
peito da empresa, para que não sur-
jam grandes dificuldades no futuro.

Para todos os casos, há suges-
tão também de ter especialistas 
que auxiliem o processo, como um 
advogado para orientar com rela-
ção as leis, contratos e outras for-
malidades necessárias, coachings 
ou cursos específicos que encami-
nhem na atuação de administrar e 
cuidar do patrimônio.

Portanto, faça um planejamen-
to desde cedo, envolva a família, 
seja racional, ensine e treine os fu-
turos sucessores, passe sua expe-
riência, invista em cursos e tenha 
profissionais de confiança.

Segundo especialistas, é co-
mum acontecer de ao se chegar na 
3ª geração dos sucessores, haver 
conflitos judiciais. Isso porque al-
guns agregados envolvidos (como 
noras, genros e outros) começam 
a questionar o desequilíbrio com 
relação à partilha. 

O planejamento envolvendo o 
aspecto mais jurídico precisa ser 
feito junto a um profissional espe-
cializado, e algumas prevenções, 
como: fazer um testamento deta-
lhando como será a partilha e qual 
a função de cada um na empresa, 
fazer suas doações e cessões de 
cotas para cada herdeiro ainda 
em vida, investir em um seguro 
de vida, conta conjunta no banco 
e outros com certeza evitarão fu-
turos desentendimentos.

Um tributo necessário para 
que a sucessão se dê é o ITCMD 
(imposto relacionado a doações e 
herança), cuja alíquota varia em 
cada Estado. Além de haver ainda 
as tarifações judiciais ou adminis-
trativas, que podem ser mais altas 
ou complicadas quando não hou-
ver testamento ou algum tipo de 
documento judicial antes do fale-
cimento do fundador.

Importante lembrar ainda que 
a sucessão familiar não deve ser 
encarada como uma simples he-
rança, mas deve ser levada a sério, 
e por esse motivo, bem programa-
da, para que o negócio continue 
prosperando. Não negligencie fa-
tos que possam influenciar no fu-
turo da empresa. 

No contexto do direito de su-
cessão, a Holding Familiar é uma 
boa estratégia para executar o 
planejamento dessa sucessão. Por 
meio dela, pode-se administrar o 
patrimônio de forma mais eficiente, 
além de facilitar todo o procedimen-
to após o falecimento do titular.

A holding familiar é, então, 
uma forma de transmissão do pa-
trimônio aos sucessores enquanto 
o titular ainda se encontra vivo. 
No contrato social, os sucessores 
são colocados como sócios junto 
com o titular do patrimônio, com 
isso, cada uma das pessoas detém 
cotas. Apesar dessa transferência, 
nesse contexto da holding, o titu-
lar ainda continua no controle e na 
administração do patrimônio.

Procedimento da Holding
É necessário fazer um contra-

to social, no qual serão estabele-
cidos os sócios, sucessores e tipo 
societário (S/A ou LTDA). Nesse 
estatuto, também serão colocadas 
as regras de administração, de su-
cessão e a parte da cota que cabe a 
cada um. Essas cotas, que são doa-
das ainda antes do falecimento do 
titular, são feitas com reserva de 

usufruto vitalício.
Dentre os bens que integram 

uma holding, é possível existir: 
imóveis, bens móveis, títulos pri-
vados, ações, valores em dinheiro, 
direitos contratuais, propriedades 
intelectuais.

Outras diretrizes, como cláu-
sulas de impenhorabilidade, ina-
lienabilidade, incomunicabilidade, 
hipóteses sobre doação, também 
são recomendadas no documento. 
Nessa parte, é aconselhável ter o 
acompanhamento de um advoga-
do especialista na área.

Após o falecimento do titular, 
os sucessores farão a averbação 
do óbito.

Vantagens
• simplifica o planejamento da su-

cessão familiar;
• há benefício tributário, ao dei-

xar de recolher o imposto de 
renda como pessoa física e pas-
sar a recolher como pessoa jurí-
dica;

• distribui o patrimônio ainda em 
vida, evitando dores de cabeça 
aos herdeiros e sucessores;

• evita brigas, justamente porque 
já está tudo decidido no docu-
mento; 

• há um ITCMD de valor mais bai-
xo, pois a base de cálculo é me-
nor, abrangendo cada cota;

• haverá proteção do patrimônio 
do titular;

• elimina a necessidade de abrir 
documento de partilha ou in-
ventário;

• impede que alguns sucessores 
(no caso de não serem deseja-
dos pela família) tenham alcan-
ce ao patrimônio do titular.

Verificamos, então, que a estra-
tégia da holding familiar traz vários 
benefícios, principalmente no pro-
cesso do planejamento da sucessão, 
protegendo o patrimônio e dimi-
nuindo a burocracia existente após 
o falecimento do titular. 

E na semana que vem continu-
amos, até lá!! 

Sucessão familiar – holding (parte 1)

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

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

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

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

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

Trabalhador Rural 
(de flores ornamentais)

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

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

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

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

Auxiliar de Manutenção 
com conhecimento em elétrica e hidráulica

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

de escolher a semente que, deliberadamente, lançastes ao solo da vida.

● 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 Podó-
loga. Telefone: (19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neu-
sa Cardoso. Para iniciantes e avançados. 
Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura 
acadêmica, texturas e novas tendências. 
Técnica profissional de ampliação. Ligue e 
venha fazer uma aula experimental. Terças 
e quintas das 14h às 16h30 e quartas das 
19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 
99782-6972.

Assistente Contábil 
Experiência na área de contabilidade para empresas tributas 
pelo Lucro Real e Lucro Presumido.
Exigência: estar cursando ou já ter concluído ensino superior 
em ciências contábeis, econômica ou administração de empresa.

Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial 
 para o e-mail: carlos@condorholambra.com.br

Observação: curriculum sem pretensão salarial, não serão analisados.

Assistente Fiscal 

Experiência na escrituração fiscal e apuração de impostos para 
empresas optantes pelo Lucro Real e Lucro Presumido.

Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial 
 para o e-mail: carlos@condorholambra.com.br

Observação: curriculum sem pretensão salarial, não serão analisados.

Auxiliar de Departamento Pessoal
(experiência pratica na área)

Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial 
 para o e-mail: jrm@condorholambra.com.br

Observação: curriculum sem pretensão salarial, não serão analisados.

está admitindo
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Carnaval da nossa Região

Se o negócio é cair na folia, bora curtir o carnaval da nossa Região. Entre nos sites das prefeituras ou dá um Google e veja a programa-
ção dessa grande festa popular. Jaguariúna tem o tradicional carnaval lá na Estação de Trem,  Mogi Mirim também tem sua festa na Praça 
250 anos, Carnaflores vai agitar a cidade de Holambra até o dia 25/02. Itapira retorna ao carnaval, com desfile da tradicional Banda Nheco. 
Em Artur Nogueira, o Bloco da Vaca anunciou que será mais que uma festa, já é uma tradição. Posse Folia 2023 é o título da festa carnava-
lesca de Santo Antônio de Posse. Agora, é vestir a fantasia e voltar só na quarta-feira de cinzas. 

Com passagens por 
palcos de várias cida-
des do país, os primei-
ros shows em celebra-
ção ao octogenário do 
cantor Benito di  Paula 
tiveram como ponto 
de partida o disco “O 
Infalível Zen” (2021) – 
primeiro trabalho de 
inéditas em 25 anos, 
concebido pelo mú-
sico ao lado do filho, 
Rodrigo Vellozo. As 
comemorações e ho-
menagens ao cantor e compositor carioca seguem, agora, se desdobrando em no-
vos palcos, mesclando os sucessos da carreira de Benito com canções inéditas. Nos 
próximos dias 18 e 19 de fevereiro, pai e filho se apresentam no Sesc Pompeia, em 
São Paulo.

Músicas chicletes, dançantes e divertidas são o que não faltam no repertório de 
Israel Novaes, o ‘cara do arrocha’. Israel  já compartilhou com o público sua nova 
aposta para o carnaval. “Minha Mulher Não Deixa” chegou ao YouTube dia 10/02, 
enquanto debuta nas plataformas de áudio na próxima sexta (17). “E o Carnaval 
é isso: diversão, brincadeiras, muito humor, dança e música boa. Espero ver geral 
cantando e dançando ‘Minha Mulher Não Deixa’ nos bloquinhos pelo Brasil”, finali-
za o artista. Olha só o refrão da música: “ Eu Quero sair de casa. Minha mulher não 
deixa. Quero sair de casa. Minha mulher não deixa. Eu tô doido pra beber. Pra cair 
na bagaceira”. Pois é saudade das lindas marchinhas de carnaval: Quanto riso ,oh 
quanta alegria, mais de mil palhações no salão......

Vai ter carnaval sertanejo Villa Country

O Villa Country promete proporcionar o maior e mais divertido carnaval do 
Brasil em 2023, combinando a folia do carnaval com o que há de melhor na 
música sertaneja. O trio elétrico levará ao público gratuitamente os maiores 
sucessos sertanejos com a Villa Country Band, DJ e convidados. Para este 
ano, o bloco conta com grandes artistas que, com certeza, farão todos ali 
presentes dançar e cantar ao som de grandes clássicos e hits da música. 
Celebrando três anos de muito sucesso desta parceria com o bloco “Villa 
Country e Pinga Ni Mim”, um dos mais tradicionais de São Paulo, o Villa pre-
parou um pré carnaval agitado na casa durante cinco memoráveis noites 
que ocorrerá entre os dias 16 a 20 de fevereiro de 2023 (quinta a segun-
da).  Fechando a festança com chave de ouro, chega o bloco “Villa Country 
e Pinga Ni Mim” em um dos melhores e mais disputados lugares para curtir 
o carnaval paulistano, no Parque do Ibirapuera dia 20 de fevereiro de 2023 
(segunda-feira).E se prepara porque a animação será grande contando com 
nomes como Trio Villa Country Band. Erikka, Anderson e Alyson, Pedro Hen-
rique, Edson e Enrique e Bruno e Márcio.

Para quem não gosta de folia

Israel aposta em hit para o carnaval


