
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVI / Nº 1358 / Holambra, 30/7/2021

Casos de Covid caem 
pela quarta semana 

consecutiva
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Vereadores retomam 
as sessões na 
segunda

Fernando pede recursos 
para asfaltar estrada no 
Borda da Mata

Escolas poderão 
receber até 100% 
dos alunos

Doar, além de salvar 
vidas, é um ato de amor 
ao próximo.

Frio congelante

Holambra começa a colher os resultados da imunização contra o Covid-19. Pela quarta 
semana consecutiva, caíram os números relacionados ao coronavírus. No balanço do 
dia 8 de julho, mostrou-se que em uma semana foram registrados 70 novos casos. No 

dia 15, caiu 53, e no último dia 22, para 37. Ontem, o Departamento Municipal de 
Saúde, divulgou que Holambra confirmou 30 novos casos. 3

A frente fria que chegou ao estado na 
quarta-feira empurrou para baixo a 
temperatura em Holambra. Ontem, a 
mínima foi de 5oC, às 9 horas, e a máxima 
não passou dos 16oC. A previsão para hoje é 
mínima entre 3o e 4oC e máxima de 19oC.
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Histórias de Dona Ilda

A cerâmica foi inventada 
no período neolítico (idade 
da pedra polida) em 25.000 
AC. Sua cor é muito variada 
de beije até bem vermelha e 
pode ser branca também.

O trabalho de um ceramis-
ta é encantador! É até místico 
um pedaço de barro se trans-
formar numa bela peça!

Há muitos anos me dedico 
a trabalhar com a argila colo-
rida ou branca.

A argila com que trabalha-
mos atualmente é a colorida. 
Ela vem de um lugar chama-
do Piraporinha. Ela é muito 
bem amassada com água 
colocada aos poucos em uma 
máquina chamada maromba. 
Ali ela é amassada até ficar 
bem lisa.

Daí ela segue dois rumos: 
uma parte é usada por pesso-
as que a utilizam em floricul-
turas e para escolas, ou outras 
utilidades.

A outra parte vai para um 
grande tamborão de ferro, 
onde recebe água e se torna 
líquida. Ali é batida por mui-
tas horas e temos então um 
material liquefeito que vai 
encher os moldes de gesso e 
se chama barbotina. Temos 
centenas de moldes de ges-
so para essa finalidade. Essa 
é então a primeira etapa. De-
pois de um tempo determi-
nado é tirada do molde , de 
acordo com a espessura que 
se quer da peça. Aí é termina-
da a segunda etapa.

Depois de algumas horas 
vem a terceira etapa: as for-
mas são abertas e a peça é 
retirada do molde, para co-
meçar o acabamento

Começam com uma faqui-
nha de metal os recortes ne-
cessários para termos uma 

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

Cerâmica

peça quase pronta.
Agora ela vai para a seca-

gem, sempre na sombra para 
não rachar.

Essa é a quarta etapa. Quan-
do a peça estiver no “ponto de 
couro” ela vai ser alisada com 
uma bucha de nylon umede-
cida. Essa é uma etapa que 
requer muito cuidado e deli-
cadeza. É a quarta etapa.

Fica então terminando a se-
cagem durante alguns dias, 
na sombra e então vai para 
nosso forno elétrico. Esse for-
no pode ser elétrico ou a gaz. 
O nosso é elétrico. O forno 
deve ser aberto depois de frio.

As peças são queimadas a 
750 graus durante umas 5 ho-
ras. Após essa queima, as pe-
ças podem ser usadas com ou 
sem pintura a fogo ou a frio.
Essas peças podem ser pe-
quenas ou grandes, conforme 
desejarmos.

Os tamanquinhos que fa-
zemos em nossos fornos são 
pintados a frio em diversas 
cores e depois recebem o 
nome de Holambra. Aí são 
embalados com papel trans-
parente e seguem seu rumo 
para floriculturas e outros 
consumidores.

Viram quantos trabalhos 
temos para a modelagem de 
uma peça de cerâmica? Mas 
é um trabalho pelo qual sou 
apaixonada há muitos anos e 
procuro sempre ir melhoran-
do nossa produção..

Em plena realização dos Jogos  
Olimpíncos de Tóquio, aconteceu 
também a Olimpíada Internacio-
nal de Física. Ela considerada a 
mãe de todas competições cientí-
ficas e fundamental para o desen-
volvimento de jovens cientistas. 

Quem subiu ao pódio, com a 
medalha de ouro, foi Caio Augus-
to de Siqueira, um jovem adoles-
cente brasileiro de 17 anos, natu-
ral de Ribeirão Preto-SP.  

Participaram do evento pa-
íses do mundo inteiro, com seus 
melhores estudantes. Nos eventos 

anteriores,   a presença brasilei-
ra tem sido fortemente marcada, 
com  medalhas de bronze e de 
prata. Este ano foi com a de ouro, 
o que aponta a superação brasi-
leira pela qualidade, esforço in-
dividual e criatividade de nossos 
estudantes.   

Um fato como este passou 
batido pela impressa brasileira, 
com exceção uma pequena nota 
alguns jornais, refletindo assim 
a importância que dada à educa-
ção básica neste país. 

A formação escolar no Brasil,  

especialmente  a pública,  tem sido 
relegada a um segundo plano, ao 
longo de muitas décadas. Desde 
o governo militar, dos anos 1970, 
até aos governos democráticos de 
nossos dias, não houve um esforço 
político concentrado para modifi-
car este quadro de descaso com a 
educação brasileira. 

Parte-se do princípio de que 
se houver educação de qualidade 
podemos transformar rapida-
mente este país. Mas, transfor-
mar para quê?  

Quem viver, verá.

Ouro de Caio Augusto 
de Siqueira na Olimpíada

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

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

Quero crer que não são muitas 
as pessoas que se permitam – 
ou consigam – se abstrair da 
realidade do mundo em que vi-
vemos e tentar entende-lo, ain-
da que por poucos momentos. 
Incluo-me nesse séquito.
Na reclusão de meu distancia-
mento social, enfrentando o 
frio gelado do interior da casa, 
por alguma razão disponho-
-me a refletir, minimamente, 
sobre a questão. 
Assim, enquanto perseguimos 
objetivos correndo atrás da 
realização de sonhos, o tempo 
que a todos sobra para deva-
neios não é grande. 
Se você conseguiu resistir até 
aqui na leitura, saiba que em 
minha longa jornada jamais me 
havia ocorrido a ideia de en-
frentar este assunto, mais filo-
sófico talvez; até porque, con-
sultando o dicionário, aprendo 
que “Filosofia é o estudo de 
questões gerais e fundamen-
tais sobre a existência, conhe-
cimento, valores, razão, mente 
e linguagem; frequentemente 
colocadas como problemas a 
se resolver.”
Gostei da definição e fico de-

vendo mais uma ao Mestre Au-
rélio.
Vivemos em sociedades múl-
tiplas e distintas como agre-
gados. A humanidade, desde 
sempre, possui perfis tribais 
marcantes apesar de, material-
mente, serem – sem exceção 
- constituídas por um corpo 
com pele, músculos, nervos, 
órgãos, ossos. E cada parte for-
mada por inúmeras células que 
apresentam formas e funções 
definidas. Além disso, com teci-
dos, órgãos e sistemas, os quais 
funcionam de modo integrado. 
Portanto, a não ser por alguma 
anomalia congênita somos to-
dos, fisicamente, iguais!
Nascemos e somos criados de 
acordo com regras e preceitos 
de nossa tribo de origem. Mas, 
igualmente, com anseios e ne-
cessidades semelhantes a se-
rem preenchidas por todos.
Então, fica a pergunta: por que 
existe tanta desigualdade, não 
apenas entre os membros de 
um mesmo clã, mas entre to-
dos que habitam o planeta? 
Por que uns tem mais acesso 
às necessidades básicas como 
alimento, saúde, abrigo, educa-

ção que outros, independente-
mente de origem, etnia, berço? 
Por que conquistas - por quais-
quer meios - parecem validar 
comportamentos deploráveis 
em nome de conivências com-
pactuadas?   
O que, de fato, significa sermos 
considerados seres inteligentes 
– o que quer que esta palavra 
realmente denote – quando 
em nome de questões, até 
mesquinhas, nos permitimos 
exterminar uns aos outros?
Levantando estas questões que 
não poucos, estou certo, consi-
deram falta do que fazer, dou-
-me conta que não tenho sido 
um elo da espécie humana su-
ficientemente capaz de respon-
der às questões levantadas com 
a devida responsabilidade.
Mas faço votos que você, caro 
leitor, cara leitora, esteja corres-
pondendo à expectativa de ze-
lar por um mundo melhor.

CUIDE-SE

(e salve vidas)

Perguntas abertas
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Novos casos de Covid caem na última semana

O Departamento Muni-
cipal de Saúde confirmou  
nessa quinta-feira, 29,   que 
Holambra registrou 30 no-
vos casos de Covid-19 na 
última semana. O número 
aponta queda pela terceira 
semana consecutiva. Des-
de o início da pandemia 
foram confirmados 1.946 
casos da doença, com 
1.905 curados e 14 óbitos. 
No momento, 26 pessoas 
estão em isolamento do-
miciliar e 1 em internação 
hospitalar.

Apenas esta semana, 
447 pessoas receberam 
aplicação da segunda dose 
da vacina. Na sexta-feira, 
30 de julho, a aplicação de 
primeiras doses acontece 
no Salão da Terceira Ida-

de para faixa etária a par-
tir dos 28 anos mediante 
agendamento. É possível 
agendar o atendimento no 
site da Prefeitura de Ho-
lambra (www.holambra.
sp.gov.br) enquanto hou-
ver doses disponíveis.

“A diminuição dos novos 
casos é um reflexo da cres-
cente cobertura vacinal 
no município. Entretan-
to, apesar de avançarmos 
com a imunização, é muito 
importante que as pessoas 
mantenham os cuidados 
básicos como distancia-
mento social, higienização 
constante das mãos com 
álcool em gel e, principal-
mente, o uso de máscaras”, 
afirmou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Campanha de Doação de sangue inicia na próxima sexta 

A Prefeitura e o Hemo-
centro de Campinas reali-
zam na próxima semana, 
no dia 6 de agosto, mais 
uma etapa da Campanha 
de Doação de Sangue. A 
ação acontecerá no Salão 
da Terceira Idade, em Ho-
lambra, das 8h ao meio-
-dia. Para doar é preciso 

apresentar um documento 
de identidade com foto, ter 
entre 18 e 69 anos de ida-
de, pesar mais de 50 kg e 
estar em boas condições 
de saúde.

Homens devem aguar-
dar 60 dias entre uma doa-
ção e outra. Já as mulheres, 
90. Pessoas que tomaram 

Serão mantidos todos os protocolos de segurança para segurança do doador

centemente deve observar 
o período mínimo para 
realizar esse ato de solida-

riedade”, orienta o diretor 
municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias.

a vacina contra gripe ou 
Coronavac não podem rea-
lizar a doação durante um 
período de 48 horas após a 
aplicação. Esse prazo sobe 
para 7 dias para os vacina-
dos com Astrazeneca, Pfi-
zer e Janssen. O sangue co-
letado será encaminhado 
gratuitamente para hospi-
tais públicos e filantrópi-
cos da região.

“Todos os protocolos 
de segurança para evitar 
a contaminação pelo novo 
coronavírus serão rigo-
rosamente respeitados 
no ambiente de doação, 
durante a espera e a co-
leta. Recomendamos que 
pessoas acima de 60 anos 
ou que apresentarem sin-
tomas respiratórios não 
façam a doação dessa vez. 
Quem tomou a vacina re-
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Prefeitura cria 
formulário 

on line para sugestão 
de cursos

Idosos precisam de cuidados especiais no inverno

A Prefeitura de Holambra, 
por meio do Departamento 
de Promoção Social e do Fun-
do Social de Solidariedade, 
lança nesta sexta-feira, dia 
30 de julho, formulário onli-
ne para que a população en-
caminhe sugestões de cursos 
gratuitos de capacitação e 
geração de renda para serem 
oferecidos pela administra-
ção nos próximos meses. A 
ferramenta estará disponível 
em www.holambra.sp.gov.br, 
na aba Serviços.

“Nossa ideia com essa 
ação é dar voz para a comu-
nidade. Queremos que a po-
pulação aponte que tipos de 

cursos deseja fazer”, expli-
cou a presidente do Fundo 
Social, Yvonne Capato. Entre 
as dezenas de opções, estão 
cursos como os de bordado, 
costura e reformas, barbea-
ria, patchwork, panificação 
e confeitaria.

“O objetivo ao disponi-
bilizar os cursos é oferecer 
atividades em diferentes 
áreas, com profissionais ca-
pacitados, para colaborar 
com o processo de indepen-
dência financeira e com-
plementação de renda da 
população”, explicou a di-
retora de Promoção Social, 
Viviane Furgeri.

O frio requer cuidados 
especiais com idosos duran-
te o inverno, por isso, é im-
portante saber como agir e 
evitar que as temperaturas 
mais baixas tragam doenças 
e complicações para a saúde.

- Manutenção de uma 
alimentação adequada
Uma alimentação equi-

librada deve ser prioridade 
para quem está na terceira 
idade durante o ano inteiro. 
Esse cuidado deve ser refor-
çado no inverno, afinal, é por 
meio dos alimentos que eles 
recebem os nutrientes neces-
sários para se manter fortes 
e saudáveis.

- Acompanhamento 
médico

Durante o inverno, as 
doenças respiratórias são 

uma preocupação extra, 
pois elas podem prejudi-
car o tratamento contínuo 
que esteja sendo realizado 
e trazer complicações para 
o estado de saúde. Por isso, 
o contato constante com os 
médicos é vital para con-
trolar a situação e manter o 
idoso saudável.

- Uso de cremes e 
hidratantes

É  fundamental consultar 
um dermatologista para in-
dicar o creme hidrante  ideal 
para cada idoso.

- Uso de roupas quentes e 
aquecidas

A pele do idoso costuma 
ser mais fina e delicada, por-
tanto, é importante protegê-
-lo contra o frio excessivo. 
Escolha roupas mais quentes 

e que contribuam para man-
ter aquecidas as extremida-
des, principalmente durante 
o sono, momento que baixa a 
temperatura corporal.

- Hidratação
Éessencial tomar bastante 

água, pequenas doses várias 

vezes ao dia,  para que as 
células trabalhem de forma 
correta.

-Manutenção  
da vitamina D

Banhos de sol são essen-
ciais para que o corpo mante-
nha a produção de vitamina D,  

a falta dessa substância gera o 
enfraquecimento dos ossos, 
deixando-os mais propensos 
a fraturas. Existe a alternati-
va de substituição  por meio 
da suplementação em cápsu-
las ou gotas, lembrando que, 
para isso, a prescrição médica 
é necessária.
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Fim do recesso e sessões retornam na segunda
Esdras Domingos

O recesso do meio do ano 
dos vereadores encerrou e a 
sessões ordinárias da Câmara 
Municipal voltam na próxima 
segunda-feira, a partir das 19 
horas. No entanto, o encon-
tro poderá ser acompanhado 
somente pelas plataformas 
virtuais do Legislativo Holam-
brense.

A última sessão ordinária 
deste ano antes do recesso foi 
no dia 28 de junho. Na opor-
tunidade, em plenário os ve-
readores falaram sobre os re-
sultados positivos do período. 
Na reunião também da apro-
vação do projeto de lei que 
prevê o equilíbrio atuarial do 
Regime Próprio de Previdên-
cia Social, indicações legislati-
vas e projeto que prevê deno-
minação de praça pública. 

Durante o recesso legis-
lativo, os vereadores fizeram 
uma reunião extraordinária, 
no dia 22 de julho. Em regime 

de urgência, a Casa aprovou 
o projeto de Lei Complemen-
tar nº 004/2021, que dispõe 
sobre a alteração do rol de 
benefícios concedidos pelo 
Instituto de Previdência Mu-
nicipal de Holambra (IPMH), 
estabelece a obrigação do te-
souro municipal de custear 
o pagamento dos benefícios 
estatutários de: auxílio-do-
ença; salário-maternidade; 
salário-família e auxílio-re-
clusão, e, ainda, revoga dis-
positivos da lei complemen-
tar Nº 127/2002, e dá outras 
providências.

Na justificativa do proje-
to, de autoria do Executivo, 
estabelece que o objetivo da 
alteração proposta é adequar 
a legislação previdenciária 
do Município ao que dispõe 
a Emenda Constitucional nº 
103, de 12 de novembro de 
2019, especialmente no que 
se refere aos benefícios pagos 
pelos Regimes Próprios de 
Previdência Social dos Muni-

cípios. A prefeitura ainda res-
saltou que a não adequação 
da legislação local, implica na 
irregularidade do Município 
de Holambra para a renova-
ção do Certificado de Regula-
ridade Previdenciária  (CRP) 
até o dia 5 de agosto de 2021.

Retorno aos trabalhos
O presidente da Câmara 

de Holambra, Mauro Sérgio 
de Oliveira (Serjão/PTB), 
comentou que sua principal 
expectativa é que ainda esse 
ano seja concluído a vacina-
ção dos moradores para que 
possam retomar as rotinas. 
“Acredito que para esse pró-
ximo semestre deveremos ter 
pautas voltas para impulsio-
nar o turismo e a economia 

no município”. 
De acordo com Serjão, 

neste próximo semestre, a 
Casa irá elaborar leis orça-
mentárias e pretende dar 
continuidade ao projeto da 
construção da Câmara, para 
que possa dar início às obras 
da sede do Legislativo Holam-
brense. “Continuaremos tra-
balhando em equipe sempre 
com um mesmo foco, o bem 
estar e a qualidade de vida da 
população.”

Conforme pauta divulgada 
ontem, a 18a sessão ordinária 
terá como apreciação o proje-
to lei 22/2021, do vereador 
Fabiano Soares de Lima, que 
“dispõe sobre o atendimento 
preferencial às pessoas com 
fibromialgia nos locais que 
especifica”. O encontro ainda 
contará com a leitura de 16 
indicações, que solicita ins-
talação de lixeiras, lombadas, 
iluminação pública, melho-
rias em espaços públicos, si-
nalização e outras coisas. 

Prefeito pede recursos para asfaltar HBR-253 
durante visita de Vanderlei Macris

O deputado federal Van-
derlei Macris esteve nesta 
quinta-feira em Holambra 
para se reunir com o prefei-
to Fernando Capato, o vice 
Miguel Esperança, o presi-
dente da Câmara, Mauro Sér-
gio de Oliveira, o Serjão, e os 
vereadores Hermindo Felix, 
Janderson Adriano Ribeiro 
(Chiba), Oriovaldo Venturini 
e Mario Luiz Sitta, o Sitta da 
Fanfarra. Durante o encon-
tro, Capato solicitou ao parla-
mentar recursos para a área 
da Educação e também para 
a pavimentação asfáltica de 
2,5km da HBR-253, na região 
do Borda da Mata.

“A vicinal, que liga o bair-
ro à SP-107, futuramente fará 
parte de um corredor que será 
fundamental para desafogar o 

tráfego. A pavimentação da via 
facilitará ainda o escoamento 
da produção. Trata-se um in-
vestimento importante que irá 

contribuir com a mobilidade 
urbana em nosso município”, 
explicou o prefeito. “Vanderlei 
Macris é um grande parceiro 

de Holambra e estou certo de 
que continuará se empenhan-
do para contribuir com o de-
senvolvimento da cidade”.
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Energia solar: solução sustentável e econômica

Com a crise hídrica ba-
tendo à porta e o aumento 
no custo da energia elétrica 
convencional, o investido na 
instalação de painéis foto-
voltaicos é uma alternativa 
de redução de despesas com 
a conta de luz e uma solução 
sustentável.  

A geração de energia solar 
distribuída no país deve saltar 
de 4,4 para 8,3 gigawatts ainda 
este ano, com investimentos 
superiores a R$ 17 bilhões. As 
informações são da Associa-
ção Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), publi-
cadas neste mês pela Agência 
Brasil (ECB).  

A energia solar vem sen-
do utilizada em residências, 
comércios, indústrias e áreas 
rurais. Esse tipo de sistema, 
além de ser uma ótima opção 
para economia, é uma energia 
alternativa, renovável e limpa.

Na semana passada, o JC 
Holambra fez uma entrevis-
ta com Rudy Eysink, um dos 
sócios da empresa holam-
brense HC2 Solar para discu-
tir o assunto (https://www.
jcholambra.com/post/sus-
tentabilidade-energ%C3%A-
9tica-hc2-solar-%C3%A9-a-
-op%C3%A7%C3%A3o).

Nesta semana, o jornal 
continua conversando com 
Rudy e discutindo alguns 
temas e dúvidas sobre esse 
novo sistema eficiente, que 
proporciona desenvolvimen-
to sustentável, econômico e 
social, com geração de em-
prego e renda, atração de in-
vestimentos e colaboração no 
combate às mudanças climá-
ticas. “Não sabíamos que essa 

o que traz a sustentabilidade 
para dentro das casas, fazen-
da ou indústrias.

JC Holambra: Na semana 
passada ficou claro que mui-
tas casas vêm aderindo ao 
uso de placas fotovoltaicas. 
Mas não seria interessante os 
empresários aderirem? Por 
exemplo, nas estufas?

Rudy - Sim, temos muitas 
empresas que usam energia 
nas estufas, e que vem aderin-
do a esse sistema. As coopera-
tivas, também já estão atentas 
e fazendo suas usinas solares. 
Ficamos felizes de ter partici-
pado de alguns desses proje-
tos e esperamos que muitos 
outros viram. 

JC Holambra: Qual o per-
centual possível redução ao 
valor da conta convencional?

Rudy - Cada caso é um 
caso, mas podemos chegar a 
mais  de 90%. Não se conse-
gue zerar, pois a ideia é produ-
zir mais energia durante o dia 
e encaminhar o excesso para 
a rede elétrica (os chama-
dos créditos), para que essa 
possa ser usada no período 
noturno, quando não há sol. 
Portanto, é justo que se pague 
pelo uso do sistema elétrico 
existente (poste, transforma-
dores etc ...).

HC2Solar Referência
Endereço: Rua Campo de Pouso, 1413 - 
Centro - Holambra-SP
Telefone: (19) 3802-1057
E-mail: rudy@ hc2solucoes.com.br
www.hc2solucoes.com.br/

<https://agenciabrasil.ebc.
com.br/radioagencia-nacional/
geral/audio/2021-07/este-ano-
-geracao-de-energia-solar-dis-
tribuida-no-pais-pode-dobrar>

JC Holambra: Como fun-
ciona o sistema de energia 
solar em dias nublados ou de 
chuva?

Rudy - De fato, em dias 
ensolarados, se produz mui-
to mais energia do que um 
dia chuvoso ou nublado. Mas 
ainda ocorre. Por isso, quan-
do for dimensionado um 
projeto, existem vários itens 
que devem ser analisados 
entre os quais a insolação 
ao longo do ano, o consumo 
mensal e anual e até a posi-
ção de inclinação das placas 
em direção ao sol. Todos 
eles, visam a otimização de 
cada placa.

JC Holambra: Quantos aos 
equipamentos, os mesmos 
são importados ou nacionais?

Rudy - No mercado exis-
te de tudo. De modo geral 
os equipamentos são impor-
tados, mas, com grande va-
riação de marca. Esse item é 
bem importante pois como 
nos carros, celulares e etc, a 
marca faz muita diferença. 
Hoje, a HC2 trabalha, prefe-
rencialmente, com os mate-
riais fornecidos pela WEG. Já 
que se trata de uma empresa 
de muito renome no merca-
do e com representação aqui 
no nosso município (empre-
sa Eletrolima). Assim, enten-

demos que podemos forne-
cer um bom equipamento e 
ainda pode discutir com esse 
representante as melhores 
alternativas técnicas já que, 
como já dito, cada projeto é 
um projeto. 

JC Holambra: Pode-se  
montar uma parte do projeto, 
e aos poucos aumenta-lo? Di-
vidindo assim os custos?

Rudy - Isso é perfeita-
mente possível, mas, sempre 
é bom deixar essa intenção 
bem clara quando estamos 
elaborando o projeto. Prin-
cipalmente pelos cálculos do 
dimensionamento do inver-
sor, mas, obviamente já exe-
cutamos projetos em etapas, 
sem problema.

JC Holambra: Dúvidas e 
outras questões mais especi-
ficadas, os leitores do jornal 
poderão te encaminhar? 

Rudy- Todas as dúvidas 
são importantes de serem dis-
cutidas antes da colocação de 
qualquer placa. Sempre faze-
mos reuniões, cálculos, levan-
do em conta o espaço que o 
cliente tem, e as outras ques-
tões, igualmente relevantes, 
assim, conseguimos propor o 
projeto mais rendável, dentro 
de cada realidade de cada um 
(veja serviços).

reportagem fosse assim, tão 
bem aceita. Isso mostra que 
as pessoas e os empresários, 
estão buscando alternativas”.

JC Holambra: Como fun-
ciona a energia fotovoltaica?

Rudy - São placas, que tem 
uma quantidade de sais, que, 
com a ação dos raios solares, 
transformam em energia elé-
trica. Essa energia, através de 
um conversor, pode ser usada 
diretamente, ou encaminha-
do para a rede elétrica.

JC Holambra:  Quais os be-
nefícios da energia fotovoltaica? 

Rudy - Em primeiro lugar, 
o grande benefício é o econô-
mico, ou seja você reduz dras-
ticamente a sua conta de luz, 
especialmente nessa época 
de escassez hídrica (uma vez 
que boa parte da energia elé-
trica vem das hidroelétricas), 
segundo é durável, já que as 
placas tem garantia de produ-
ção de pelo menos 20 anos e 
terceiro, é uma energia limpa, 
com emissão zero de carbono 

Projeto Fotovoltaico implantado no Sitio Rancho Alegre Projeto Fotovoltaico implantado no Sitio Rancho Alegre 



7

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 30 de julho de 2021 7
Moradores podem contribuir com a 

elaboração do orçamento de Holambra

Está disponível até o 
dia 19 de agosto, no Portal 
da Governo, ferramenta de 
consulta pública que permi-
te aos moradores o envio de 
sugestões para a elaboração 
do Plano Plurianual (PPA), 
que define as metas da ad-
ministração pública para os 
anos de 2022 a 2025 e que 
será produzido este ano..

O mecanismo atende o 
Artigo 48 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), 
que dispõe sobre a trans-
parência assegurada me-
diante “incentivo à partici-
pação popular durante os 
processos de elaboração e 

discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e 
orçamentos”.

“O objetivo da ação é 
viabilizar e estimular a 
participação da sociedade 
neste importante processo 
de decisão”, explicou o di-
retor municipal de Finanças 
e Contabilidade, Rodolfo 
Silva Pinto. Ainda segundo 
ele, a população pode tra-
tar de questões relaciona-
das à cidade ou ao bairro 
onde mora, além de apon-
tar as principais necessida-
des quanto a obras e outros 
serviços de melhoria. “Com 
esses dados, podemos defi-

O lixo entope a tubulação e impede o fluxo de esgoto.

Não jogue papel higiênico, absorventes higiênicos, 
cotonetes, preserva�vos, fios de cabelo, embalagens 
de sabonetes ou qualquer outro objeto nas redes 
de esgoto.

Não jogue lixo no vaso sanitário. Tenha sempre 
ao lado dele um cesto de lixo.

Mantenha sempre a caixa de gordura em 
condições adequadas.

O lixo danifica equipamentos u�lizados nas 
estações de tratamento.

Evite Transtornos:

w w w . a g u a s d e h o l a m b r a . c o m . b r

LIXO TEM LUGAR CERTO.

Seja cidadão, 
jogue o lixo na 

lixeira!

E NÃO É NA REDE DE ESGOTO.

O formulário intitulado Cidade Participativa deve ser acessado em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços

nir as prioridades, como se-
rão executadas as políticas 
públicas, programas e de-

mais ações para fortalecer o 
bem-estar e a qualidade de 
vida em todo o município”, 

disse. “A colaboração de 
todos é fundamental nesse 
processo”.

Nova etapa da Operação Cata-
Bagulho acontece entre os 

dias 2 e 6 de agosto

Confira o cronograma da Operação Cata-
Bagulho em cada bairro:

Segunda-feira: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot 
e Jardim das Tulipas
Terça-feira: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das 
Flores e Centro
Quarta-feira: Imigrantes  
Quinta-feira: Imigrantes, Vila Nova, Moinho Residencial e 
Residencial Van den Broek
Sexta-feira: Residencial Van den Broek, Camanducaia, Pi-
nhalzinho e Residencial Vila das Tulipas

Móveis danificados ou velhos e restos de poda 
devem ser depositados na frente das residências 
antes da coleta, que tem início às 7h30 e segue 
até 16h30, respeitando o cronograma de bairros.

Lixo doméstico, restos de construção civil 
e materiais eletrônicos não são recolhidos 
neste trabalho.



8

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 30 de julho de 20218
Cerca de R$ 195 mil serão destinados para reforma em imóveis que 

abrigarão departamentos municipais e sede provisória dos Bombeiros

Frente fria chega a Holambra

A Prefeitura de Holambra 
iniciou esta semana a refor-
ma de três imóveis localiza-
dos na Avenida Rota dos Imi-
grantes que irão abrigar o 
Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-
te, os setores de Trânsito e 
Defesa Civil e a sede provisó-
ria do Corpo de Bombeiros.

O trabalho, que deve ser 
concluído até janeiro do ano 
que vem, conta com insta-
lação de redes elétrica e de 
água e esgoto, além de novas 
portas, janelas, forro e piso 
cerâmico. Serão realizados 
ainda reparos na estrutura e 
no telhado e também pintu-
ra nas áreas interna e exter-

na das construções. O valor 
do serviço está orçado em 
cerca de R$ 195 mil.

“Ao transferir os setores 
para este novo espaço, po-
deremos oferecer mais con-
forto e segurança para os 
servidores e também para 
os munícipes que necessita-
rem de atendimento”, disse o 
prefeito da cidade Fernando 
Capato, que é bombeiro civil 
voluntário e comentou a im-
portância de se ter um local 
para concentrar os materiais 
necessários para “enfrentar 
as ocorrências com rapidez 
e mais preparo, enquanto 
nossa sede definitiva não 
fica pronta”.

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

Nas últimas 24 horas a 
temperatura despencou em 
Holambra. A mínima de ter-
ça-feira para quarta desta se-
mana foi de 13o C. Já ontem, os 
termômetros marcaram 5oC, 
às 9 horas - horário mais frio.

De acordo com o Centro In-
tegrado de Informações Agro-
meteorológicas (CIIAGRO), a 
temperatura ontem não pas-
saria dos 16oC. A boa notícia 
foi à chuva de terça, que elevou 
a umidade relativa do ar, que 
quinta chegou a 92,5%.

A previsão para hoje é mí-
nima entre 3o e 4oC e máxima 
de 19oC. Se confirmar essa 
temperatura, não ultrapas-

sará o 1,9o C (mínima) regis-
trada entre os dias 20 e 21 
de julho. Porém, existe alerta 
para geada.

No fim de semana, as tem-

peraturas voltarão a subir 
gradativamente e a mínima 
no domingo deverá ser de 
11oC, de acordo com o site 
Tempo Agora.
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Inscrições para conselheiro tutelar 

e suplentes encerram na quinta
Escolas poderão receber até 

100% dos alunos

Termina na próxima se-
mana, 5 de agosto as ins-
crições gratuitas para par-
ticipação no processo de 
escolha de um conselheiro 
tutelar e cinco suplentes 
para atuação em Holambra.

Os interessados devem 
ir até o Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS), 
que fica na Praça dos Pionei-
ros, s/nº, no Centro, de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 11h 
e das 14h às 16h, com a do-
cumentação listada no edital. 
Entre as exigências estão ter 
idade superior a 21 anos na 
data de inscrição, morar no 
município há mais de 2 anos 
e ter concluído curso equiva-
lente ao Ensino Médio.

O salário é de R$ 1.747,57 
e a carga horária é de 44 ho-
ras semanais, além de plan-
tões à distância noturnos e 
aos finais de semana, feria-
dos e pontos facultativos. As 
provas escrita e de informáti-
ca estão previstas para o dia 
2 de setembro. Depois será 

realizada a avaliação psico-
lógica, marcada para o dia 24 
do mesmo mês.

“Depois da aprovação 
nestas provas, os candidatos 
irão participar de eleição da 
comunidade, prevista para 
ocorrer em 6 de novembro”, 
explicou a diretora municipal 
de Promoção Social, Viviane 
Furgeri. A nomeação, posse 
e o início dos trabalhos dos 
conselheiros ocorrerão no 
dia 16 do mesmo mês.

Ainda segundo ela, a ação 
é necessária pois as con-
vocações dos conselheiros 
eleitos em 2019 para atua-
ção no município entre os 
anos de 2020 e 2024 foram 
esgotadas.

A relação completa de do-
cumentos necessários para 
inscrição e todas as informa-
ções sobre o processo cons-
tam no edital, que pode ser 
conferido no Diário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura, dis-
ponível em www.holambra.
sp.gov.br.

A partir de segunda-feira, dia 2 de agosto, a rede municipal de ensino 
de Holambra ampliará o retorno presencial dos alunos nas escolas, 

acompanhando diretrizes do Decreto Estadual nº 65.849, publicado no 
início desse mês

Desde a retomada das 
aulas presenciais, em 28 
de junho, a capacidade das 
salas estava limitada a 35% 
do número de alunos. A 
normativa, reforçada pela 
Resolução nº 65/2021 da 
Secretaria de Educação do 
Governo Paulista, autoriza 
até 100% da capacidade de 
ocupação nas salas de aula, 
desde que respeitado o dis-
tanciamento mínimo de 
um metro entre os alunos. 
O percentual de ocupação 
será definido de acordo com 
o espaço físico de cada es-
cola. Apesar da ampliação, 
o retorno permanece opcio-
nal e o conteúdo continua 
disponível de modo híbrido 
- em sala de aula e através 
da plataforma online.

Com o retorno ampliado, 
o horário das creches muni-
cipais entre 2 e 6 de agosto 
será das 6h45 às 11h30. A 
partir do dia 9 de agosto o 
horário de saída será às 17h. 
Os turnos escolares para os 
demais alunos continuam 
os mesmos: das 7h às 12h 
no período da manhã, das 
12h40 às 17h40 no período 
da tarde e das 19h às 23h 
para o Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA).

A diretora interina do 
Departamento Municipal de 
Educação, Claudicir Pícolo, 
detalhou como será determi-
nada a quantidade de alunos 
por sala de aula: “Em escolas 
onde as classes têm menor 
número de alunos podemos 

convocar até 100% deles, 
respeitando o distanciamen-
to de 1 metro. Em outras, 
onde não é possível atender 
esse distanciamento, traba-
lharemos com dois grupos 
de alunos, intercalando os 
dias de presença”, explicou.
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Crescimento 

da economia de Holambra

Como já comentei em 
alguns textos, a missão de 
obter dados econômicos de 
municípios de porte infe-
rior ao das capitais de Esta-
do não é tarefa fácil, já que 
os números são divulgados 
com relativa defasagem de 
tempo. Na Fundação SEADE, 
ligada ao Governo do Esta-
do de São Paulo, podemos 
encontrar a variação do PIB 
de Holambra no período de 
2002 a 2018.

Explorando a série na ín-
tegra, com a devida correção 
dos números pela inflação 
oficial (IPCA) a preços de 
2018, apuramos que o PIB 
do município cresceu 74% 
em termos reais (acima da 
inflação) no período, pas-
sando de cerca de R$ 557 
milhões em 2002 para apro-
ximadamente  R$ 970 mi-
lhões em 2012, bem próxi-
mo de virar a casa do bilhão. 
Estaria ótimo se eu parasse 
de escrever por aqui!

Porém, se apresentado 
isoladamente, o número 
deixa uma carência refe-
rencial. Para uma ideia de 
apropriação do potencial de 
crescimento um dos quesi-

tos é a verificação da evo-
lução local em comparação 
a inserção regional, para a 
qual elejo a Região Metro-
politana de Campinas e o 
Estado de São Paulo.

Comparando então pela 
proporção do PIB ocupada 
por Holambra em cada re-
gião, apuramos queda, de 
0,53% para 0,48%, na par-
ticipação do total da RMC, 
com perda de espaço para 
outras economias; e de li-
geiro ganho, de 0,043% 
para 0,044% no total pau-
lista. Significa dizer que 
a economia holambrense 
perdeu representatividade 
na RMC e praticamente es-
tabilizou-se no Estado.

Detalhamos a dinâmi-
ca da ocorrência da perda 
através das diferenças nos 
ritmos de crescimento. No 
período todo, enquanto Ho-
lambra cresceu à taxa média 
(capitalizada) de 3,53% ao 
ano, no conjunto da RMC o 
ritmo foi de 4,16% ao ano, e 
de 3,39% no Estado.

Em exame mais atento, o 
simples exercício de núme-
ros índices evidencia duas 
dinâmicas muito distintas 

da evolução ao cortar a série 
ao meio. 

Entre 2002 e 2010, en-
quanto Holambra crescia ao 
ritmo médio de 1,14% ao 
ano, a RMC evoluía a 6,84%. 
Já na metade seguinte, de 
2010 a 2018, é aponta inver-
são, com Holambra ao ritmo 
médio de 5,98% ao ano, e a 
RMC a 1,55% ao ano.

De qualquer forma, o fato 
é que em 2018 Holambra 
ocupava participação no PIB 
da RMC inferior a que deti-
nha em 2002. Há ainda um 
trabalho de recuperação, 
factível pela dinâmica im-
pressa a partir de 2010.

Contudo, mesmo que o 
resultado de 2019 apresen-
te considerável retomada, 
sabemos que a pandemia 
de 2020 atingiu em cheio 
dois motores da economia 
local (turismo e produção 
de flores), que acabarão 
comparados a uma dinâmi-
ca industrial menos afeta-
da na RMC.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Por que cursar a faculdade 
de Direito? Afinal, é tão sim-
ples consultar uma lei e des-
cobrir os deveres e direitos 
que eu tenho, não é? Nas redes 
sociais, encontramos muitas 
pessoas sem qualquer forma-
ção jurídica criticando deci-
sões judiciais, leis e a própria 
Constituição. Então, qual seria 
o sentido de cursar por cinco 
anos a faculdade de Direito? 

O primeiro passo para 
essa resposta é: o que é o Di-
reito? 

Essa pergunta é funda-
mental. Muitos dedicam suas 
vidas para formular uma res-
posta racional sobre o que se-
ria o Direito e mesmo assim 
não a encontram. 

A única certeza que temos 
é que o DIREITO NÃO É SINÔ-
NIMO DE LEI. 

O Direito é o produto de 
nossa cultura. Na essência, 
o que importa não é saber o 
conceito de Direito, mas sim o 
que ele pode fazer para a socie-
dade. O Direito deve buscar a 
tolerância, o desenvolvimento, 
a dignidade, o respeito, a soli-
dariedade, a igualdade e, prin-
cipalmente, a mudança daquilo 
que está errado! Ora, o Direito 
não pode se contentar com o 
que é errado. O Direito deve 
corrigir o errado. Nós, juristas, 
devemos ser operários da re-
construção dos valores consti-
tucionais, da dignidade, liber-
dade, igualdade e fraternidade.

Se o sistema não funcio-
na, devemos buscar soluções. 
Se a democracia é falha, pre-
cisamos desenvolvê-la. Se a 
Constituição não tem efeti-
vidade, vamos alcançá-la. Se 
há violência, vamos semear a 
paz. Se há criminosos, vamos 
incrementar ressocialização. 
Se há destruição do meio am-
biente, devemos preservá-lo.  
Se há pessimismo, vamos dis-

seminar otimismo.
E é aqui que se insere a 

FACULDADE DE DIREITO. É 
na faculdade que aprende-
mos não só as respostas, mas 
como chegamos a elas. É na 
faculdade que aprendemos o 
caminho, o raciocínio, o senso 
crítico, enfim, as consequên-
cias de nossas ações. 

No Grupo UniEduK, bus-
camos desenvolver o Direito 
como ele é: mais humano que 
legal, mais prático que racio-
nal, mas real do que ideal. Por 
isso, valorizamos a sala de 
aula, a relação aluno e pro-
fessor. A aula tem vida, pois 
é participativa, dinâmica e 
apaixonante. Nesse momen-
to, somos levados à reflexão, 
ao debate, ao conhecimento 
de temas instigantes que nos 
fazem nutrir um sentimento 
especial por uma sociedade 
mais justa. 

Portanto, voltando à per-
gunta inicial: por que fazer Di-
reito? Porque o Direito é uma 
arte e não uma mera técnica, 
que se consolida nas reflexões 
e críticas feitas em sala de 
aula. Porque o Direito é uma 
virtude, uma habilidade que 
se desenvolve na experiência 
diária. Porque o Direito é vi-
vência e não mera burocracia. 
Porque, com o Direito, pode-
mos melhorar a sociedade que 
vivemos. E por que fazer parte 
do Grupo UniEduK? Porque 
aqui sabemos que Direito não 
é sinônimo de Lei e estamos 
preparados para desenvolver 
as competências necessárias 
para o atual mercado de tra-
balho. 

Marcelo Forli Fortuna. 
Juiz de Direito. Ex-Promotor 
de Justiça. Graduado, Mestre 
e Doutorando em Direito pela 
PUC/SP. Gestor acadêmico 
do curso de Direito do Grupo 
UniEduK. 

A arte de se estudar Direito

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Prof. Marcelo Fortuna destaca os motivos pelos quais 
essa profissão é tão importante para a sociedade
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

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

Especialista em Imóveis

Casa - Pq. dos Ipês - Holambra
130 m2 construídos / 250 m2 total. Possui 3 dormitórios, 3
banheiros, sala, cozinha e área de churrasqueira.

VendaR$ 425.000,00  -

Casa - Res. Groot - Holambra
150 m2 constr. / 250 m2 total. Possui 3 dormitórios sendo 1 suíte,
sala de estar, cozinha, banheiro social, lavanderia e 4 vagas de
garagens. Portão eletrônico, cerca elétrica e interfone.

VendaR$ 490.000,00  -

Casa - Res. Flor D’Aldeia - Holambra
Possui 179,94 m2 constr; 3 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, banheiro externo, 2 vagas de garagens e área
gourmet.

VendaR$ 1.350.000,00  -

Casa - Res. Nova Holanda - Holambra
224,05 m2 construídos / 803,96 m2 total. Possui 3 dormitórios
sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha c/ armários, banheiro
social, lavanderia e 2 vagas de garagens.

VendaR$ 920.000,00  -

(19) 99365-8066

Arte Viva Música 

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

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

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calosidade, 
verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção “clip system”.  
Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes e avan-
çados. 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.

● EMPREGOS ●

EMPRESA EM HOLAMBRA CONTRATA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
REQUISITOS: Residir em Holambra, sexo feminino, 
conhecimento em informática, ensino médio completo. 
Ser pontual, organizada, comunicativa e ter iniciativa. 

Enviar currículo para o email: contato@jcholambra.com.br
Assunto: AUXILIAR

• 1 para Tratorista

• 1 para Operador de Máquina

• 10 para trabalhador Rural

Interessados enviar currículo com o nome da vaga para:
administrativo@terracoflores.com.br

EMPRESA ABRE AS SEGUINTES VAGAS:

Auxiliar de faturamento
Lançamentos contábeis, controles e baixas no 

Excel, emissão/faturamento de NF, organização e 
arquivo de documentos. Rotinas administrativas

Interessados deverão encaminhar CV com pretensão salarial 
para o email holambra.vagas@gmail.com, com a sigla Auxiliar 

de faturamento, até 03/08/2021.

EMPRESA CONTRATA

Requisitos: Conhecimento contábil e Excel. Desejável 
curso técnico. Experiência na função.
Observações: Residir em Holambra ou Santo Antônio 
de Posse. Condução própria. Disponibilidade de horário 
para 2º turno (13h às 22h30), de segunda à sexta.

O efetivo da Polícia Militar de Holambra, 
passou por treinamento sobre atendimento 
pré hospitalar, nessa quinta-feira, 29. 
O Treinamento,  que foi ministrado pelos 
cabos Marcatto e De Pádua, ambos 
pertencentes ao Corpo de Bombeiros de 
Paulínia, foi sobre Atendimento emergencial 
em pessoas (bebês, crianças e adultos) com 
parada cardiorrespiratória e obstrução nas 
vias aéreas “engasgamento”. 

PM de Holambra recebe treinamento
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Gente, no Instagram da cantora sertaneja Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, mostrou o perrengue que a artista teve para en-
trar em seu novo veículo. E claro,  viralizou nas redes no último fim de semana (25/07). Com 1,52 m de altura, a artista teve dificuldade 
para subir no assento traseiro e precisou apelar para um banquinho. Trata-se de uma picape Ram 1500 Rebel, que tem 2,012 m de 
altura, custa R$ 450 mil completa e conta com fila de espera de aproximadamente 150 dias - de acordo com a respectiva fabricante. 
Voltando à 1500 Rebel de Simone, a picape “grande demais” para a cantora é importada dos Estados Unidos e tem foco no desem-
penho: com seu motor 5.7 V8 a gasolina de 400 cv e 56,7 kgfm, vai de zero a 100 km/h em apenas 6,4 segundos - apesar do peso de 
2.610 kg em ordem de marcha. Imaginem? Sufoco total. rsrs  Me pareceu que ela não gostou muito da situação. Enfim.

Simone apela para um banquinho

Se problemas antigos reaparecem, não te 
aflijas. Tenta de novo resolvê-los. 

Globo lança nova novela das 18 horas

Parece que a vida, aos poucos, está voltando ao normal, depois da vacina. Depois de quase 1 
ano e meio em pandemia, a Globo enfim estreará uma novela inédita. “Nos Tempos do Impe-
rador”, de Thereza Falcão e Alessandro Marson, deveria ter estreado no início do ano passado, 
mas precisou ser adiada pelo avanço do coronavírus. Com grandes dificuldades e seguindo 
cada protocolo de segurança, a trama chega ao ar no dia 9 de agosto, 18h .  A novela marca o 
retorno de Selton Mello às novelas após mais de 21 anos. O ator dará vida ao imperador Dom 
Pedro II que, na história, ganhará os contornos de um grande líder. “Ele era muito querido, foi 
eleito o maior brasileiro de todos os tempos com toda razão. A gente escolheu destacar a re-
lação dele com ensino, cultura, patrocínio à ciência. Estamos carentes de um líder que pense 
no Brasil”, pontua Thereza Falcão. Também são personagens importantes na trama a impera-
triz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), a condessa de Barral (Mariana Ximenes) e os jovens Pilar 
(Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes).

O SBT traz de volta o Show do Milhão, um dos grandes sucessos 
da TV brasileira, junto com o PicPay, maior plataforma de paga-
mentos do Brasil. Após 12 anos da última edição, a parceria é um 
marco para o PicPay, pois é a primeira vez que a empresa de tec-
nologia dará nome a um programa de TV tão icônico. A estreia 
do Show do Milhão PicPay está prevista para 3 de setembro e, 
para participar, é preciso ser usuário do aplicativo. Totalmente re-
formulado e mais tecnológico, o programa também é um marco 
para o SBT pois terá a estreia de Celso Portiolli em um programa 
comandado por mais de 10 anos por Silvio Santos. A atração ain-
da vai corroborar os esforços da emissora em transformar seus 
modelos comerciais e deixá-los cada vez mais integrados a ou-
tros meios de entretenimento, como a internet.

O cantor Latino, de 48 anos, cancelou o 
videoclipe com participação de DJ 
Ivis, devido ao caso de agressão 
contra Pamella Holanda, mas 
decidiu refazer o clipe e irá 
doar parte dos lucros do tra-
balho para ajudar a ex-mu-
lher do artista a se reerguer. 
Em participação no “Domin-
go Legal”, do SBT, Latino de-
clarou que a atitude de DJ Ivis 
é ‘inaceitável’ e o caso de agres-
são o deixou bem chateado ao 
ponto de decidir pelo fim do clipe 
em parceria com o DJ.

Show do Milhão está de volta

Latino se revolta ao falar do DJ
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Pequenos e grandes  agricultores 
são responsáveis pela economia e 

pela alimentação do brasileiro

O Dia do Agricultor, cele-
brado em 28 de julho, home-
nageia os profissionais envol-
vidos em uma imensa cadeia 
que vai desde a concepção e 
o cultivo de produtos da terra 
até a participação na susten-
tação econômica de um país

Coincidentemente, o nú-
mero 28 é quase a porcen-
tagem que o agronegócio 
representou para o Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil 
em 2020. De modo preciso, 
a participação do setor foi 
de 26,6% de toda a soma de 
bens e serviços produzidos na 
economia do país no ano pas-
sado. Em comparação com 
2019, o agronegócio avançou 

24,31% e chegou a quase dois 
trilhões de reais (enquanto 
o valor total nacional foi de 
R$7,45 trilhões). Os dados fo-
ram calculados pelo Centro de 
Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea), da 
Esalq/USP, em parceria com a 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA).

Além da macroeconomia, é 
preciso salientar a importância 
individual de cada agricultor, 
ou seja, aquele que indepen-
dentemente do tamanho é um 
braço forte em todas as instân-
cias econômicas, até mesmo 
dentro do próprio lar. A legisla-
ção considera que um agricul-
tor familiar é aquele que pra-

tica atividades no meio rural 
atendendo a alguns requisitos 
como: utilizar predominante-
mente mão-de-obra da própria 
família nas atividades econô-
micas do seu estabelecimen-
to ou empreendimento e ter 
renda familiar predominan-
temente originada de ativida-
des econômicas vinculadas ao 
próprio estabelecimento ou 
empreendimento. 

Da economia micro à ma-
cro e do menor ao maior 
produtor, é graças a esse pro-
fissional e ao trabalho que 
presta que é inegável sua rele-
vância não só econômica, mas 
para a alimentação do brasi-
leiro e todo o escopo social. 

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
1 dúzia de bananas nanica ou prata extremamente verdes 
e duras

Modo de Preparo
1. Separe as bananas e mantenha os talos.
2. Higienize as bananas.
3. Coloque as bananas na panela de pressão cubra com 
água
4. Leve ao fogo até levantar fervura, depois espere até 7 a 8 
minutinhos para sair a pressão e retirar as bananas.
5. Assim que levantar fervura, adicione as bananas verdes, 
com casca.
6. Se sua panela de pressão for de 4,5 litros faça metade de 
cada vez.
7. A água deve estar fervendo para que haja o “choque tér-
mico”.
8. Tampe a panela e deixe em fogo alto até começar a pres-
são. Assim que a pressão iniciar, diminua o fogo e conte 8 
minutos.
9. Desligue e retire a pressão.
10. Quando a pressão sair por completo, retire as bananas 
uma a uma e em seguida com a ajuda de um garfo e uma 
faca, tire as cascas de cada banana quente.
11. Coloque em um liquidificador ou processador e bata (as 
bananas não podem esfriar), a massa (biomassa) fica espessa.
12. Se optar por liquidificador bata 3 bananas por vez para 
não forçar o motor.
13. A biomassa pode ser conservada na geladeira por até 4 
dias em potes higienizados.
14. Se preferir congelar, assim que bater as bananas colo-
que-as em forminhas de gelo e deixe no freezer, assim que 
congelar transfira para um pote hermético os cubinhos de 
biomassa e mantenha em freezer por até 4 meses.

A biomassa de banana verde ajuda a 
emagrecer, porque é rica em amido 
resistente, um tipo de carboidrato que 
não é digerido pelo intestino e que 
funciona como uma fibra que ajuda a 
controlar a glicemia, reduzir o colesterol 
e dar mais saciedade após a refeição.
Como a banana é um espessante natural, você pode usá-la 
em sucos naturais e ainda para “dar liga” às receitas, substi-
tuindo parte de ingredientes como leite condensado e creme 
de leite. “Muitas pessoas acreditam que para comer de forma 
saudável é necessário gastar muito, mas não é verdade. Con-
seguimos obter todos os ingredientes de uma alimentação 
simples e fácil”, afirma a Chef Elaine Prado, especializada em 
Gastronomia Funcional e que participa da edição dessa se-
mana com uma receita/base muito especial:

Biomassa de Banana Verde


