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Com o aumento da população 
nos últimos anos, gerou um 
acréscimo na produção lixo. A 
conscientização da destinação 
correta dos resíduos é impor-
tante na construção de uma so-
ciedade mais sustentável e me-
nos agressiva ao meio ambiente. 
Reciclar é a transformação de 
materiais usados em novos pro-
dutos para o consumo. E a cole-
ta seletiva desses materiais feita 
em casa é uma etapa fundamental 
para a eficácia deste trabalho.

Conheça as regras e  
mudanças na declaração do 
Imposto de Renda

Prefeitura zera fila de 
espera por creches 
na cidade

Seleção de materiais 
recicláveis começa 
em casa

Imposto de renda

O uso da proteção continua obrigatório no transporte público e em todos os ambientes fe-
chados de acesso público, como salas de aula, comércios e escritórios. A decisão se deve 
fundamentalmente ao avanço da vacinação, porém é importante ressaltar que a pandemia 
não acabou e novos casos de Covid-19 continuam sendo registrados na cidade. 3
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Holambra adere a liberação 
do uso de máscaras em 

ambientes abertos
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Opinião2
Nos últimos dias, tem se 

acompanhado pelo noticiá-
rio nacional a discussão no 
Supremo Tribunal Federal do 
que se conhece por Revisão da 
Vida Toda.

A revisão consiste em in-
cluir no cálculo da aposenta-
doria os períodos contributi-
vos de toda a vida e não como 
as sucessivas reformas da 
previdência têm imposto aos 
contribuintes.

A aposentadoria era cal-
culada apenas com as 80% 
maiores contribuições para o 
INSS a partir de julho de 1994, 
já no plano real.

Com a Reforma da Previ-
dência a nova regra calcula a 
média de todas as contribui-
ções para o INSS também a 
partir de julho de 1994.

Com isso, todas as contri-
buições antes de 1994 não en-
tram no cálculo, prejudicando 
quem ganhava bem antes de 
1994 e passou a ganhar menos 
ou não contribuir para o INSS 
depois de 1994.

O que muda com a preten-
sa Revisão da Vida Toda, ora 
em análise pelos juízes da Su-
prema Corte  é que todas as 
contribuições, mesmo as ante-
riores a 1994, entrem no cál-

culo da aposentadoria.
Tal fato, se avaliado como 

legal, beneficia quem se apo-
sentou entre 29/11/1999 e 
13/11/2019 e possui contri-
buições para o INSS mais al-
tas antes de 1994, ou mesmo 
aqueles que diminuíram ou 
pararam de contribuir por al-
gum tempo para o INSS após 
1994.

Este é um assunto que inte-
ressa de maneira especial aos 
aposentados que contribuí-
ram anos para o INSS e atual-
mente estão com suas aposen-
tadorias achatadas.

Vale a pena acompanhar!

Revisão da Vida Toda? 
Histórias de Dona Ilda

Um senhor chamado Ole Kassow criou na Dinamar-
ca, em 2012, um  triciclo muito interessante. Era um 
pequeno banco em frente para uma ou duas pessoas. 
Suporte para os pés e atrás ia o ciclista que era quem 
pedalava o “veículo”.  Capota protegendo os passagei-
ros e bastante segurança nos braços do lado

O Sr. Ole resolveu visitar uma casa de repouso e con-
vidou um idoso para um passeio. Seu amigo adorou o 
passeio! Havia tanto tempo que ele não saía daquela 
casa!  Daí, todos os idosos queriam fazer um passeio! 
Você pode ter quase 100 anos que pode passear ainda 
fora de casa!

Que coisa linda ! Eram dezenas de triciclos, com ca-
sais de idosos, senhoras, amigos, muito bem agasalha-
dos, com um cobertor bem quentinho cobrindo suas 
pernas, com bandeirinhas da Dinamarca nas mãos, 
alguns cantando, sorrindo, abanando as mãos, como 
estivessem recordando  sua juventude!!! Bonés, ou len-
ços nas cabeças, pareciam adolescentes      

Pelo mundo todo já existem 29.270 voluntários trei-
nados para pedalarem gratuitamente os triciclos dos 
idosos. Quarenta e dois países do mundo já adotaram 
essa forma de levar alegria a todas essas pessoas.

O criador dessa interessante distração declarou que 
sua vida  de seus “passageiros” mudou muito, porque 
puderam novamente poder sentir a brisa em seus ros-
tos e a alegria em seus corações.

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

Idosos aventureiros e felizes
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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

Todas as mídias, sem exceção, 
tem focado suas manchetes no 
assunto do momento: invasão mi-
litar  -  pela Rússia - do país vizinho 
e soberano, sem filiação à OTAN 
– Organização do Atlântico Norte 
- a Ucrânia. País pouco conhecido 
dos brasileiros, existem hoje no 
Brasil cerca de 600 mil descen-
dentes de ucranianos. Conside-
rando-se que mais de 2 milhões já 
deixaram a área de conflito como 
refugiados não é improvável que 
venhamos a acolher parcela des-
ses desafortunados.  

Que o leitor não imagine que 
eu, também, vou abordar o tema 
que, por um deslize de qualquer 
país pode resultar na extinção 
da espécie humana do planeta. 
Vendendo minutos na televisão a 
preço de ouro e espaço em pági-
nas com plataforma na internet, 
cientistas políticos, ex-embai-
xadores brasileiros com vivên-
cia na região e palradores que 
tentam ganhar visibilidade, se 
encarregam de expor – com sua 
experiência – o que acontece, 
agregando suas visões do futuro. 
São Pitonisas de plantão  que dis-
põem de oráculos embaçados.

Imprevisível como seu men-
tor maior, a invasão parece estar 
longe de terminar!

Mas com muitos aniversários 
celebrados, tive a oportunidade 
de assistir em preto e branco pe-
los noticiários, à época divulga-
do nos cinemas antes dos filmes, 
e posteriormente a cores pela 
TV, as insanidades cometidas 
por diferentes povos em nome 
de ideologias, poder absoluto, 
riquezas, delírios de grandeza.

A começar pela invasão da 
Polonia pela Alemanha Nazista, 
em 1 de setembro de 1939, sem 
declaração formal de guerra, 
passando pela Segunda Guer-
ra Mundial (1939-1945); pelas 
bombas atômicas lançadas pe-
los EUA em Nagasaki e Hiroshi-
ma (1945); Guerra da Indochina 
(1946 a 1954) - entre vietnami-
tas e tropas coloniais francesas 
motivada pelo desejo do movi-
mento Vietminh em obter a in-
dependência do Vietnã e o fim 
do domínio colonial na região; 
Guerra da Coreia (1950 e 1953), 
disputa geopolítica entre Esta-
dos Unidos (capitalismo) e União 
Soviética (socialismo); Guerra do 

Vietnã (1955-1975) conflito en-
tre Estados Unidos e o Vietnã do 
Norte, este último, apoiado pela 
União Soviética e motivado por 
razões ideológicas; Queda do 
Muro de Berlim (1989); Fim da 
União Soviética (1991).

Escaramuças (para quem 
apenas ouvia falar e assistir à 
distância) sempre existiram, 
sem nenhum estardalhaço, com 
conflitos genocidas, inclusive no 
continente africano e alhures 
que perduram até hoje.

Meu desconforto é que após 
tantos enfrentamentos - sem 
exceção – e em tempos adian-
te, vencedores e vencidos estão 
novamente sentados à mesa de 
negociações. Negociações de 
natureza econômica, de inte-
resse mútuo, deixando para trás 
dezenas de milhares de militares 
em cemitérios bem cuidados, 
memoriais com nomes gravados 
em granito, famílias inteiras dos 
dois lados enlutadas por anos 
à frente enquanto políticos e 
senhores da guerra disputam o 
butim-pós.

Hipocrisia humana sem li-
mites!

Disfarce da Hipocrisia
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Uso de máscara deixa de ser obrigatório 

em ambientes abertos
Desde de quarta-feira, dia 

9 de março, não é mais neces-
sária a utilização de máscara 
em ambientes abertos em 
Holambra. A medida acom-
panha determinação do Go-
verno Estadual. A proteção 
segue obrigatória em locais 
fechados e de acesso público, 
como lojas, restaurantes e es-
critórios.

“Trata-se de uma fase de 
transição em que iremos ob-
servar como o vírus vai se 
comportar. Apesar da flexi-
bilização no uso da máscara, 
cuidados como uso de álcool 
em gel, lavagem frequente 
das mãos e o distanciamento 

devem ser mantidos. 
O uso da máscara 
deixou de ser 
obrigatório, 
mas segue 
recomendá-
vel”, expli-
cou o diretor 
municipal de 
Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. 
“Vale lembrar que 
a pandemia não acabou 
e que, embora em menor 
quantidade, ainda temos ca-
sos sendo registrados. A va-
cinação também segue sen-
do importantíssima. E fica o 
alerta: o percentual de ho-

lambrenses que re-
ceberam o reforço 

ainda é baixo. 
Quem ainda 
não tomou a 
terceira dose 
deve receber 
o imunizante 

o quanto an-
tes”.

Até o momen-
to, 98,8% dos ho-

lambrenses já receberam 
a 1ª dose da vacina. 90,48% 
tomaram as duas doses ou 
o antígeno de dose única. 
Apenas 48,6% receberam o 
reforço do imunizante (3ª 
dose).

Balanço da semana
De acordo com levantamento da pasta, 
ao longo desta semana foram re-
gistrados em Holambra 12 novos 
casos de Covid-19. O município 
contabiliza, desde março de 
2020, 4.099 casos e 18 óbitos. 
O bairro Imigrantes soma 1.053 
confirmações, seguido do Groot 
com 364 e do Fundão com 358.
A orientação para quem apre-
sentar 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 procurar o atendi-
mento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

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

atendimento preferencial às pessoas ostomizadas
A Câmara Municipal de 

Holambra realizou a 4ª Ses-
são Ordinária de 2022 na 
última segunda-feira (07). 
Em pauta, vereadores de-
bateram e aprovaram dois 
projetos de lei que visam 
proporcionar maior aces-
sibilidade às pessoas osto-
mizadas. Além disso, apre-
sentaram onze medidas de 
interesse público referen-
tes a diversos assuntos da 
cidade.

Os projetos aprovados, de 
iniciativa do vereador Her-
mindo Felix, determinam 
que os estabelecimentos pú-
blicos e privados do muni-
cípio deverão incluir no rol 
de atendimento preferencial 
às pessoas ostomizadas e 
também institui o dia 16 de 
novembro como o Dia Mu-
nicipal dos Ostomizados. As 
proposituras seguem para 
sanção ou veto do Executivo.

Em plenário, Hermindo 
destacou “Tenho a honra de 
apresentar um projeto su-
gerido por uma munícipe, 
a enfermeira Jane, que será 
muito útil para as pessoas 
ostomizadas. Muitos se sen-
tem constrangidos por usar 
a bolsa, e isso irá oferecer 
uma melhor qualidade de 
vida, reconhecimento e res-
peito para essas pessoas”.

Pessoas ostomizadas são 
aquelas que precisam pas-
sar por uma intervenção 
cirúrgica para fazer no cor-
po uma abertura (chamada 
estoma) ou caminho alter-
nativo de comunicação com 
o exterior, para a saída de 
fezes ou urina, assim como 
auxiliar na respiração ou na 
alimentação. A Associação 
Brasileira de Ostomizados 
(ABRASO) estima que exis-
tem cerca de 50 mil pessoas 
ostomizadas no Brasil.

Indicações Legislativas
Na reunião os parlamen-

tares solicitaram ao Execu-
tivo onze ações de melhoria 
para o município. O vereador 
Hermindo Felix indicou im-
plementar pontos de escape 
na Rota das Flores, na Estrada 

Benedito Barbosa (HBR-040).
A instalação de placa con-

tando a trajetória do Senhor 
Piet Schoenmaker, ao lado do 
monumento em sua home-
nagem, na entrada da cidade 
próximo ao Moinho, foi o pe-
dido do vereador Eduardo da 

Silva, o Pernambuco.
O vereador Oriovaldo 

Venturini solicitou três me-
didas, a reposição das árvo-
res que foram cortadas das 
calçadas nas ruas da cidade, 
a reforma e o repregamento 
das tábuas do deque no Lago 

do Holandês, e pediu que seja 
concretado o piso do ponto 
de ônibus no prolongamento 
da Avenida das Tulipas.

Iluminação pública no 
bairro Chácaras Camandu-
caia, do início da Rua Pesse-
gueiros até a Rua Macieiras, 
voltou a ser um dos pedidos 
do vereador Jesus Aparecido 
de Souza, o Jesus da Farmácia.

O vereador Fabiano Soa-
res apresentou cinco indica-
ções, a construção de pista 
para a prática de caminhada 
e corrida no município, cur-
sos de formação para a atua-
ção educacional com pessoas 
com transtorno do espectro 
do autismo, e pediu revitali-
zação e manutenção preven-
tiva nos brinquedos e nas 
areias dos parques públicos.

E ainda relativo ao públi-
co feminino, Fabiano pro-
pôs a criação de uma sala de 
acolhimento no Pronto So-
corro Municipal às mulhe-
res vítimas de violência e a 
implantação de um Centro 
de Referência à Mulher no 
município.
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População deve colaborar com a separação 

correta do lixo reciclável, diz diretor

Reciclar é um processo 
que transforma materiais 
usados em novos produtos 
para o consumo. E a coleta 
seletiva é uma etapa funda-
mental deste trabalho. Por 
isso, a Prefeitura de Holam-
bra reforça a importância da 
separação correta de resídu-
os recicláveis para a preser-
vação da natureza e da saúde 
da população, além de auxi-
liar na redução dos proble-
mas causados pela contínua 
produção de lixo.

De acordo com o diretor 
municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Geraldo Ve-
loso, a quantidade média de 
material recolhido na cidade 
é de 45 toneladas por mês, o 
que representa 15% do vo-

lume de lixo doméstico co-
letado no município. A cole-
ta seletiva se dá casa a casa. 
Também há um Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV) na 
Praça dos Pioneiros – confira 
cronograma abaixo. 

Entre os principais e mais 
comuns materiais recicláveis 
estão embalagens, tampas e 
copos plásticos, latas de alu-
mínio, garrafas PET e frascos 
de vidro. A orientação é que 
os itens sejam depositados 
na frente da residência de-
pois de serem lavados, com o 
objetivo de eliminar restos de 
comida ou bebida, e coloca-
dos em uma caixa ou sacola. 
O óleo de cozinha também é 
reciclável e pode ser armaze-
nado em um recipiente com 

tampa e destinado à coleta 
seletiva. Fraldas, esponjas de 
limpeza e itens de madeira 
não devem ser descartados 
para esta finalidade.

“O descarte consciente 
é fundamental para a cons-
trução de uma cidade mais 
limpa e sustentável. Quanto 
mais a cidade recicla, menos 
dinheiro é gasto com lixo”, 
explicou o diretor. “O despe-
jo irregular de lixo faz mal ao 
meio ambiente e é nocivo à 
qualidade de vida de toda a 
comunidade”.

Mais informações sobre 
reciclagem e coleta seletiva 
podem ser obtidas no De-
partamento de Agricultura e 
Meio Ambiente. O telefone é 
o (19) 3802-8005. 

Confira a programação:
Segunda-feira
Período da manhã: Centro (Supermercado EVA, Madurodam), Rua 
Íris (Pencom), Alameda Maurício de Nassau (Centro Social, Prefei-
tura, Policlínica, Escola São Paulo), Jangal, Zoet en Zout, NAOTT, 
Girassóis de Holanda, Ruas Primavera, Camélias, Campo de Pouso 
e Campo das Palmas.
Período da tarde: Residencial Flor D’Aldeia, Rua Dória Vasconcelos, 
Câmara dos Vereadores e entorno, Residencial Portal do Sol, Anti-
go Veiling, Aqualine e Residencial Vila das Tulipas.

Terça-feira
Período da manhã: Jardim Holanda, Morada das Flores, Jardim 
Flamboyant.
Período da tarde: Parque dos Ipês e parte da Avenida das Tulipas 
(Lago do Holandês).

Quarta-feira
Período da manhã: Centro (Supermercado EVA, Posto Pioneiro) e 
Groot.
Período da tarde: Jardim das Tulipas.

Quinta-feira
Período da manhã: Residencial Vila de Holanda e Residencial Nova 
Holanda.
Período da tarde: Residencial Palm Park, Chácaras e empresas no 
caminho do antigo Aterro de Resíduos municipal.

Sexta-feira
Período da manhã: Centro (Alcione, Supermercado EVA, Posto Pio-
neiro, LG Campos), Rua Rota dos Imigrantes, ruas paralelas até a 
Rua da Amizade (Rua Coberta).
Período da tarde: Entorno da Lagoa Nossa Prainha, Rua Solidagos, 
Avenida das Tulipas (sentido Centro), Residencial Filhos do Sol e 
Residencial Vila das Tulipas. A cada 15 dias a coleta ocorre no bair-
ro Chácaras Camanducaia.

Ponto de Entrega Voluntária (PEV): Cesto ao lado da Banca do 
Mané, na Praça dos Pioneiros. Coleta dos recicláveis às segundas, 
quartas e sextas-feiras
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Imposto de Renda

Conheça as mudanças e saiba como 
fazer a declaração desse ano

Da redação 

O prazo para entrega da de-
claração de Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) referen-
te ao ano de 2021 começou a 
contar desde o dia 7 de março 
e o prazo vai até 29 de abril. 
A Receita Federal espera que 
mais de 34 milhões de contri-
buintes enviem a declaração.

Apelidado de Leão, o Im-
posto de Renda brasileiro 
existe desde 1922, mas ainda 
causa muitas incertezas en-
tre os contribuintes do país. 
Pensando nisso, o JC ouviu 
o professor Marco Aurélio 
Pitta, especialista nas áre-
as Tributária, Contábil e de 
Controladoria, justamente 
para auxiliar àquelas pesso-
as que têm dúvidas quanto à 
elaboração da declaração do 
Imposto de Renda. Uma das 
mudanças deste ano é a dis-
ponibilidade da declaração 
pré-preenchida para todas 
as plataformas. Antes, a fa-
cilidade era limitada a quem 
tinha certificado digital. Con-
fira as principais novidades e 
dicas para enfrentar o leão.

Quem deve declarar: a de-
claração é obrigatória para as 
pessoas que receberam ren-
dimentos tributáveis supe-
riores a R$ 28.559,70 no ano 
passado; quem obteve ganho 
de capital pela alienação de 
bens e direitos; negociou em 
bolsa de valores; recebeu 
rendimentos isentos – não 
tributáveis ou tributados na 
fonte (como indenização tra-
balhista ou rendimento de 
poupança) acima de R$ 40 
mil em 2021; ou que tenha 
bens com valor acima de R$ 
300 mil, entre outras regras 
mais específicas.

Como enviar: declarações 
devem ser entregues até o dia 
29 de abril de 2022 por meio 
do  programa instalado no 
computador, via internet pelo 
Portal e-CAC ou mesmo por 
dispositivos móveis, como ta-
blets e smartphones.

Modalidades: pode-se ela-
borar a declaração pelo mé-
todo completo ou pelo sim-
plificado. Este último leva em 
consideração uma estimativa 
de gastos sobre os rendimen-
tos tributáveis com limite de 
R$ 16.754,34”, O programa 
menciona qual a situação 
mais favorável ao contribuin-
te antes da entrega.

Prazo: entre 7 de março 
e 29 de abril de 2022. De-
clarações entregues após 
essa data têm multa mínima 
de R$ 165,74 e máxima de 
20% sobre o valor do im-
posto devido.

Restituição: os pagamen-
tos começam em 31 de maio, 
do primeiro lote, seguindo a 
ordem de prioridade estabe-
lecida em lei, e vão até 30 de 
setembro, quando será pago 
o quinto lote. Neste ano, o 
contribuinte pode informar 
sua chave Pix para recebi-
mento da restituição, que 

deverá ser necessariamente 
o número do CPF do contri-
buinte. Número de celular, 
e-mail e chaves aleatórias 
não serão aceitos. As outras 
opções de crédito em contas 
correntes e poupanças se-
guem valendo.

Como não cair na malha 
fina: seguir os informes de 
rendimentos enviados pelos 
empregadores e bancos, obter 
todos os recibos e notas fiscais 
de consultas médicas, além de 
considerar os gastos com edu-
cação conforme as regras da 
Receita, são alguns tópicos que 
precisam de atenção por parte 
dos contribuintes. Vale lem-
brar que algumas empresas 
aderiram ao Programa Emer-
gencial de Manutenção do Em-
prego e Renda no período da 
pandemia. Caso sua empresa 
tenha aderido e você teve re-
dução ou suspensão de jorna-
da de trabalho, não esqueça de 
baixar o seu informe de rendi-
mentos que é disponibilizado 
no Portal do Empregado do 
Ministério da Economia.

Novidades: outra novi-
dade deste ano é a disponi-
bilidade da declaração pré-
-preenchida para todas as 
plataformas. Antes, a facili-

dade era limitada a quem ti-
nha certificado digital. O ser-
viço será liberado a partir do 
dia 15 de março para quem 
tem conta nos níveis ouro e 
prata no sistema gov.br. Com 
a ferramenta, é possível recu-
perar os dados da declaração 
do ano anterior. 

Importante: algumas si-
tuações merecem atenção, 
como, por exemplo, a venda 
de um veículo usado no ano 
passado. Com o aumento da 
tabela FIPE, é possível, em 

alguns casos, que um contri-
buinte tenha obtido ganho de 
capital. Isso ocorre quando 
se vende um bem acima do 
valor de aquisição, ou seja, 
se obteve lucro na operação 
para alienações maiores que 
R$ 35 mil. Por outro lado, de-
vido à pandemia nos últimos 
2 anos, também existe uma 
boa oportunidade de deduzir 
gastos com testes de covid 
em sua declaração.

De acordo com Pitta, o go-
verno federal estuda diversas 
mudanças no ambiente tribu-
tário brasileiro. “Há especula-
ções de que, além das altera-
ções do projeto de lei que está 
no Senado, podem surgir mu-
danças como a limitação de 
despesas médicas e até o fim 
da possibilidade de dedução 
de gastos com educação. Mas 
uma coisa é certa: mudanças 
precisam acontecer. A tabela 
não é atualizada desde 2015 
e a cada ano mais pessoas en-
tram na mira do Fisco”, ressal-
ta o professor.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

A FAAGROH (Grupo 
UniEduK), única institui-
ção no Brasil com instala-
ções abertas e a primeira 
voltada à floricultura no 
país, integra o evento “Es-
tufas Abertas”, que aconte-
ce nos dias 2 e 3 de abril, 
das 9h às 17h, em Holam-
bra.

De acordo com os orga-
nizadores, o evento é uma 
oportunidade para que 
turistas e estudantes co-
nheçam os bastidores das 
modernas estufas de flores 
e plantas ornamentais e 
todo o processo de cultivo 
– do plantio à colheita – de 
seis modernas fazendas 
localizadas no município, 
que é considerado a Capi-
tal Nacional das Flores.

Além da FAAGROH, fa-
zem parte do passeio Bru-
mado e Giardino de Cozi, 
que cultivam flores e plan-
tas ornamentais; Joost van 
Oene, com kalanchoes e 
calandivas; Rancho Raízes, 
com crisântemos; Sleutjes, 
com azáleas; e Synphony, 
com antúrios.

 
INGRESSOS “ESTUFAS 

ABERTAS”
Os ingressos já estão 

disponíveis para a com-
pra pela internet pelo site 
www.ingressorapido.com.
br. O limite é de 900 visi-
tantes por dia.

Os valores são R$ 

100,00 (inteira) e R$ 50,00 
(meia entrada) e esta-
rão disponíveis até o dia 
01/04. Crianças de até cin-
co anos de idade tem gra-
tuidade e as de 6 a 12 anos 
pagam meia entrada.

Informações pelo e-mail 
estufasabertasholambra@
gmail.com.

 
SOBRE A FAAGROH
Com suas instalações 

abertas, a FAAGROH possi-
bilita ao aluno a atividade 
prática durante toda sua 
permanência no campus.

Situada em uma área 
de mais de 3.000 m² é co-
nectada com a paisagem e 
com os processos naturais 
da região.  Sua estrutura é 
composta por locais ao ar 
livre, como a “Praça 4 Esta-
ções” e a Biblioteca Aberta 
em forma de um parque 
arborizado.

Também há os jardins 
internos e corredores 
verdes – greenways – in-
terligados com as áreas 
construídas e que trazem 
benefícios socioecológicos 
multifuncionais.

O campus foi pensado 
e construído para ofere-
cer uma experiência direta 
com a natureza, com salas 
de aula que complemen-
tam a estrutura de estufas, 
facilitando o ensino práti-
co e teórico dos cursos da 
área de Agronegócios.

Visita à FAAGROH integra evento 
“Estufas Abertas” que acontece nos 

dias 2 e 3 de abril em Holambra

Processo seletivo para Professor de 
Ciências: inscrições se encerram hoje

Holambra firma convênio com Estado por 
melhorias em 5km de estradas rurais

Hoje terminam as inscri-
ções de processo seletivo 
para contratação, em cará-
ter temporário, de Professor 
Titular de Educação Básica 
II, disciplina de Ciências, em 
Holambra. Os interessados 
devem ir até o Departamento 
Municipal de Educação, loca-
lizado na Rua Solidagos, 48, 
no Jardim Morada das Flores, 
com cópia autenticada dos 
títulos acadêmicos e cópias 
simples do documento de 
identidade, CPF e do compro-
vante de endereço. O atendi-
mento é realizado das 8h às 
11h e entre 13h e 16h.

De acordo com o edital, 
publicado no Diário Oficial 
Eletrônico da cidade, podem 

se inscrever brasilei-
ros com 18 anos 
ou mais (na 
data de con-
t r a t a ç ã o ) 
que possu-
am forma-
ção em ní-
vel superior 
com licen-
ciatura plena 
e com habilita-
ção específica em 
Ciências Biológicas, nos 
termos da legislação vigente, 
para a docência nos anos fi-
nais do Ensino Fundamental.

A remuneração é de R$ 
17,46 a hora/aula e, a car-
ga horária de 24 horas se-
manais. Segundo a diretora 

municipal de Admi-
nistração e Re-

cursos Huma-
nos, Grassi 

Gomes, o 
p r o c e s s o 
seletivo se 
faz necessá-
rio uma vez 

que foram 
esgotadas as 

convocações de 
Concurso Público 

para a vaga. Ela explica 
ainda que a avaliação conta-
rá exclusivamente com análi-
se de currículo.

O edital completo está 
disponível no Diário Oficial 
Eletrônico, em www.holam-
bra.sp.gov.br.

O prefeito Fernando Capa-
to esteve em São Paulo nesta 
quinta-feira, 10 de março, 
para assinatura de novo con-
vênio com o Governo do Esta-
do – desta vez, para execução 
de serviços de conservação e 
adequação em 5 quilômetros 
de estradas rurais. O ato foi 
acompanhado pelo vice-pre-
feito Miguel Esperança e pelo 
vereador Janderson Adriano 
Ribeiro, o Chiba.

Liberado pela Secretaria 
de Agricultura e Abasteci-
mento com apoio do depu-
tado estadual Jorge Caruso 
(MDB), o investimento, es-
timado em R$ 722 mil, con-
templa as vicinais HBR-165, 
conhecida como estrada do 
Tubântia; HBR-358, no aces-
so ao bairro Fundão; e HBR-
215, no bairro Alegre. 

“Essa é uma parceria com 
o Estado por meio do Pro-

grama Melhor Caminho. Um 
trabalho que beneficiará es-
tradas rurais de Holambra 
utilizadas diariamente por 
moradores e produtores. 
Mais segurança e conforto 
tanto para acesso quanto 
para escoamento da produ-
ção”, destacou o prefeito. “So-
mos gratos ao Caruso pela 
parceria com nossa cidade e 
pela dedicação no sentido de 
viabilizar essas melhorias”.

A proposta do “Estufas Abertas” é que turistas e 
estudantes conheçam “os bastidores” das estufas de 

flores e plantas ornamentais e todo o processo de cultivo 
– do plantio à colheita – de seis modernas fazendas
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No final de 2018 um 
grande jornal de circulação 
regional destacou, com base 
nos empenhos líquidos de 
2017 das 20 Câmaras Mu-
nicipais da Região Metro-
politana de Campinas, que o 
Legislativo holambrense se-
ria o mais caro do conjunto 
analisado. Apesar da reper-
cussão causada, a acusação 
não me pareceu coerente 
à época, já que muitas des-
pesas comuns no Poder Pú-
blico, como super salários, 
assessores de gabinete, fro-
ta de carros oficiais, não se 
aplicavam à realidade local.

A metodologia adotada 
considerava a relação de 
gastos legislativos com o to-
tal da arrecadação de cada 
município, o que escondia 
que unidades com popula-
ção numerosa e elevada ar-
recadação diluíam o índice, 
independentemente da ges-
tão legislativa. No caso de 
Holambra é obrigação man-
ter nove Vereadores para 
uma arrecadação relativa a 
apenas 15 mil habitantes.

Fato é que, ao falarmos 
de gastos de Câmaras, a 
ideia está ligada a apura-
ção de excessos, às chama-
das mordomias, não aos 
gastos obrigatórios. E isso 

a metodologia era incapaz 
de apontar.

 Assim, reconstruí 
a análise por outra ótica, 
considerando empenhos 
líquidos por número de Ve-
readores. Era uma forma de 
entender o tamanho do apa-
relhamento envolvido, fosse 
diretamente nos gabinetes 
ou nas estruturas comuns.

Grande surpresa, por 
tal critério, Holambra pas-
sou da Câmara mais caro 
para a quarta mais econô-
mica, num universo de 20 
unidades.

Agora, pouco mais de três 
anos depois, repeti o exercí-
cio pelo mesmo raciocínio 
de divisão de gastos totais 
pelo número de Parlamenta-
res, mas considerando como 
base as 20 peças orçamentá-
rias para o ano de 2022.

Com orçamento previs-
to de R$ 2.660.000,00 para 
a Câmara em 2022, o rateio 
em Holambra corresponde a 
cerca de R$ 296 mil por Ve-
reador, ao longo de 12 me-
ses. Mas é muito importante 
destacar que não se trata 
apenas de salários ou ver-
bas de gabinetes, mas, sim, 
da estrutura toda do Poder 
Legislativo.

O trabalho demonstra 

que os gastos projetados 
para a Câmara holambrense 
estão muito abaixo da mé-
dia metropolitana (RMC), 
que prevê gastar aproxima-
damente R$ 1,4 milhão por 
Vereador, pelos mesmos 
critérios.

Deixou de ser a quarta 
Câmara mais econômica da 
região para ocupar a tercei-
ra melhor colocação, atrás 
apenas de Morungaba e San-
to Antônio de Posse.

Entre os montantes de 
gastos empenhados de 2017 
e o Orçamento para 2022 
a variação apurada para 
a Cidade das Flores foi de 
30,34%, que, descontada a 
inflação oficial acumulada 
no período, de 24,48%, re-
sulta numa variação real de 
5,86%, equivalente ao incre-
mento de 1,43% ao ano.

Enfim, por questão de 
cidadania, precisamos va-
lorizar tanto a prática de 
acompanhamento de gastos 
(como recurso da participa-
ção popular) quanto a im-
portância do Poder Legisla-
tivo na sociedade.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

A econômica Câmara 
Municipal de Holambra

Ronaldo Graat é 
reeleito à presidência 

da ACE Holambra

A Associação Comercial 
e Empresarial de Holambra 
(ACE Holambra) reelegeu nes-
ta quarta-feira, 09 de março, 
em Assembleia Geral Ordiná-
ria, sua diretoria para o próxi-
mo biênio, 2022-2024.

O empresário Ronaldo Gra-
at presidirá novamente a en-
tidade pelo segundo mandato 
consecutivo, tendo como vice-
-presidente o advogado e con-
tador, Daniel Lino Rodrigues.

A nova diretoria é formada 
por: presidente Ronaldo Graat 
; vice-presidente Daniel Lino 
Rodrigues; secretária Olívia 
Marques de Lima; 1ª tesourei-
ra Gabriela W. Rodrigues; 2ª 
tesoureira Simone Bandeira; 
1ª suplente Bruna Eloísa Ca-
margo; 2ª suplente Maria He-
loísa Pedrazzi .

Durante a eleição da nova 
diretoria, foi apresentado o 
balanço de 2021. As ações da 
associação realizadas no ano 
passado estão disponíveis no 
site do jornal – jcholambra.com

2022 terá foco em 
treinamentos e na 

inadimplência
Os projetos para os pró-

ximos meses de 2022 tam-
bém entraram na pauta da 
Assembleia. A Associação 
Comercial vai continuar 
com sua agenda de treina-
mentos, muito importante 
para qualificar e atualizar 
os empresários, especial-
mente no varejo.

A ACE prevê ainda a re-
alização de duas principais 
campanhas promocionais, 
no Dia das Mães e Natal, 
bem como ações institucio-
nais nas demais datas estra-
tégicas para o comércio.

Nos próximos meses, a 
entidade deve concentrar 
esforços na recuperação de 
inadimplências no comér-
cio, ação que será proposta 
às empresas em breve. De-
mais atividades serão in-
formadas gradualmente ao 
longo no ano.

Agenda mês de março na ACE
Depois da atividade Papo de Mulher, a psicóloga Maria Cristina 
Pocai volta à Holambra nos dias 15 e 16 de março para outra ati-
vidade. O curso Liderença, formando líderes para o mercado, está 
com inscrições abertas até 11 de março. Outras informações no 
site www.aceholambra.com.br.
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FIES: Prazo para inscrição termina hoje

As inscrições para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) 2022 do 
primeiro semestre, tiveram 
início nesta terça-feira, 22. 
Os interessados terão só até 
hoje, 11, para tentar uma 
vaga em uma instituição 
privada através do portal 
http://portalfies.mec.gov.
br/. Cada estudante poderá 

se inscrever em até três op-
ções de curso.

Criado em 2001, o Fies é 
o programa no qual o aluno 
consegue financiar um cur-
so superior da rede privada 
e com avaliação positiva no 
Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior 
(Sinaes), por meio do Minis-
tério da Educação (MEC). 

Desde 2018, a iniciativa 
passou a ter taxa zero de ju-
ros. O empréstimo pode ser 
pago após a conclusão da 
graduação.

O resultado dos pré-se-
lecionados será divulgado 
no dia 15 de março. O prazo 
para fornecer informações 
complementares da inscri-
ção será entre 16 e 18 de 

março. Já a convocação para 
a lista de espera acontecerá 
de 16 de março a 28 de abril. 
O estudante que não for pré-
-selecionado na chamada 
única será automaticamente 
incluído na lista de espera.

Para participar, o can-
didato tem que ter feito o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) entre as edi-

ções de 2010 a 2021; obtido 
média nas cinco provas igual 
ou superior a 450 pontos; 
não ter zerado a redação; e 
não ter participado da edi-
ção como “treineiro” (sem 
o ensino médio completo). 
Além disso, precisa ter ren-
da familiar mensal bruta de 
até três salários mínimos 
por pessoa.

“Mas é preciso ter força
É preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria”.

O trecho acima é da música 
“Maria, Maria” de Milton Nas-
cimento. Gosto desta música 
desde criança e a conheci ainda 
na escola, quando fizemos uma 
apresentação de final de ano 
para nossos pais. Para quem 
conhece a canção, sabe a força 
que a letra carrega. Milton Nas-
cimento foi capaz de sintetizar 
em bela poesia uma homena-
gem ímpar para as mulheres 
brasileiras, que mesmo aguer-
ridas, não perdem a ternura. A 
música é uma homenagem do 
artista a tantas “Marias” des-
te nosso país e foi lançada em 
1978, no álbum “Clube da Es-
quina 2”. Na época não se falava 
em violência contra a mulher 
– o que logicamente não quer 
dizer que não ocorresse – e 
desconheço qualquer tipo de le-
gislação protecionista até o ano 
de 2006, quando, após muita 
pressão social e a repercussão 
do crime sofrido por Maria da 
Penha Maia Fernandes, foi pro-
mulgada pelo Congresso Nacio-
nal a Lei 11.340/06, popular-
mente conhecida pelo nome de 
Maria da Penha.

Em breve síntese, em 1983 

Maria da Penha foi vítima de 
seu marido, Marco Antonio 
Viveros, que deu um tiro em 
suas costas enquanto ela dor-
mia. Como resultado dessa 
agressão, Maria da Penha ficou 
paraplégica devido a lesões 
irreversíveis na coluna – sem 
falar nos traumas psicológicos. 
O agressor foi a julgamento so-
mente em 1991, oito anos após 
o crime, sendo sentenciado a 
15 anos de prisão, porém saiu 
do Fórum em liberdade. Entre 
vários recursos interpostos 
pela defesa, novo julgamento 
foi realizado em 1996 e Marco 
Antonio foi novamente con-
denado, desta vez a 10 anos e 
6 meses de prisão. Contudo, 
mais uma vez, a sentença não 
foi cumprida sob a alegação 
de irregularidades processu-
ais apresentadas pela defesa. 
A morosidade do Estado brasi-
leiro em dar um desfecho para 
o crime fez o caso de Maria da 
Penha ficar conhecido no mun-
do todo e, em 2001, o país foi 
responsabilizado por negligên-
cia, omissão e tolerância em 
relação à violência doméstica 
praticada contra as mulheres 
brasileiras.

A Lei Maria da Penha defi-
ne o significado de violência 
doméstica. Estamos falando do 
tipo de crime ocorrido quando 
uma mulher:

a. é alvo de agressões — 

que podem ser verbais, físicas, 
sexuais e/ou psicológicas;

b. sofre danos patrimoniais 
e financeiros e prejuízos à sua 
imagem e à sua dignidade;

c. é vítima de homicídio.

Tudo isso causado por al-
guém com quem a mulher 
convive e mantém algum tipo 
de relacionamento amoroso, 
familiar ou afetivo. Tenha isto 
em mente: por mais que a vio-
lência da qual falamos aqui seja 
chamada de doméstica, ela não 
se limita só à casa da mulher.

A violência doméstica não é 
um problema particular, é uma 
realidade que atinge muitas 
mulheres e deve ser enfrentada 
e denunciada. Quem sofre com 
esse tipo de violência deve pro-
curar socorro imediato, pois os 
dados sugerem que há um es-
calonamento nos tipos de vio-
lência, começando geralmente 
por agressões psicológicas e 
podendo chegar, em alguns ca-
sos, até em homicídios.

Através do telefone 180, 
a Central de Atendimento à 
Mulher promove uma escuta 
especializada, registra e enca-
minha denúncias aos órgãos 
competentes. Ainda existem 
também as Delegacias de De-
fesa da Mulher (DDM), criadas 
para prestar atendimento es-
pecializado para esses tipos de 
violência e, por fim, também é 

importante registrar que qual-
quer Delegacia, ainda que não 
seja uma DDM, recebe, regis-
tra e investiga denúncias des-
ses crimes.

As mulheres que denuncia-
rem as agressões poderão soli-
citar medidas protetivas, a fim 
de cessar a prática da violência. 
As mais comuns são:

a. o afastamento do agres-
sor do lar ou local de convivên-
cia com a vítima;

b. a fixação de limite míni-
mo de distância de que o agres-
sor fica proibido de ultrapassar 
em relação à vítima;

c. a suspensão da posse ou 
restrição do porte de armas, se 
for o caso;

d. proibição de entrar em 
contato com a vítima, seus fa-
miliares e testemunhas por 
qualquer meio;

e. restrição ou suspensão 
de visitas aos dependentes 
menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar 
ou serviço militar;

f. obrigação de o agressor 
pagar pensão alimentícia pro-
visional ou alimentos provisó-
rios.

Os bens da vítima também 
podem ser protegidos por meio 
das medidas protetivas. Essa 
proteção se dá por meio de 
ações como bloqueio de con-
tas, indisposição de bens, res-
tituição de bens indevidamen-

te subtraídos pelo agressor e 
prestação de caução provisó-
ria, mediante depósito judicial, 
por perdas e danos materiais 
decorrentes da prática de vio-
lência doméstica.

Fica aqui, portanto, a sin-
gela contribuição desta coluna 
jurídica em homenagem ao dia 
8 de março. Comemoramos o 
Dia Internacional das Mulhe-
res, mas a busca por uma so-
ciedade justa e com igualdade 
de gênero deve permanecer 
sempre. É importante superar 
os medos e denunciar qualquer 
tipo de agressão, pois o Estado 
garante a proteção à vítima e 
aos dependentes menores de 
maneira eficaz.

Como diria uma amiga 
querida, já parafraseando um 
ditado utilizado aqui no títu-
lo: arreda homem, que aí vem 
mulher!.

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

Arreda homem, que aí vem mulher!
Descomplicando o juridiquês
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A maior conquista do homem sobre a Terra é a 
de sua iluminação espiritual. 

Anatel cria código para 
identificar ligações de 

telemarketing

Desde quinta-feira,10, fi-
cou mais fácil identificar as 
ligações de telemarketing: 
todas as chamadas feitas por 
celular para oferta de servi-
ços e produtos para o con-
sumidor serão identificadas 
com o número 0303.

Essa é a primeira fase de 
implementação da nova re-
gra de Procedimento Ope-
racional para Atribuição de 

Recursos de Numeração, pro-
posta pela Agência Nacional 
de Telecomunicações. A regra 
tem por objetivo facilitar o 
bloqueio de ligações indese-
jadas pelo consumidor. Além 
disso, a empresa espera abrir 
mais uma frente no combate 
ao uso indiscriminado das 
redes de telecomunicações 
para a oferta indesejada de 
produtos e serviços.

Nova regra permite que consumidor escolha 
atender ou não e facilita bloqueio de 

chamadas indesejadas

Prefeitura inicia atendimento 
em nova unidade no Imigrantes 
e zera fila de espera por creches

Entrou em funciona-
mento essa semana uni-
dade complementar da 
Creche Municipal Maria 
Therezinha Meirelles Kors, 
no bairro Imigrantes. A es-
trutura, locada pelo muni-
cípio, já atende 42 crianças 
que se somam às 76 assis-
tidas em prédio próprio, 
naquela mesma região. A 
medida zerou a fila de es-
pera, com inscrições feitas 
até fevereiro, por vagas em 
toda a cidade.

Holambra tem, ao todo, 
492 meninos e meninas 
matriculados em creches 
municipais – 118 deles no 
Imigrantes. A nova unida-
de, totalmente equipada 
com mobiliário, material 
educativo, playground e 
brinquedos, abriga 8 no-
vos servidores contratados 
pela Prefeitura. São agen-
tes escolares, merendeiras 
e auxiliares de limpeza. O 
investimento com aluguel 
é de R$ 5 mil mensais.

“Temos o compromisso 
de garantir acolhimento a 
todas as pessoas que pre-
cisam de creches em Ho-
lambra. Encontramos na 
abertura dessa segunda 
unidade no Imigrantes, re-
gião com maior demanda 
até aqui, uma alternativa 

para atingir essa meta tão 
importante”, destacou o 
prefeito Fernando Capato.

A unidade própria, até 
então a única a atender as 
famílias do bairro, está pas-
sando por reforma e am-
pliação com obras em duas 
etapas. A primeira delas, 
já em andamento, consiste 
na abertura de três novas 
salas e um almoxarifado. A 
segunda, por sua vez, con-
templará melhorias nos 
berçários e nas salas do 
setor administrativo. Uma 
vez concluído, o trabalho 
resultará no aumento da 
capacidade de atendimen-
to da creche, que passará a 
atender até 200 alunos.

“Estamos atuando em 
duas frentes. Resolvemos a 
fila de espera e vamos ago-

ra fortalecer a estrutura 
própria de atendimento no 
bairro”, explicou o prefeito. 
“Um investimento que se 
soma à construção da pri-
meira escola de ensino fun-
damental do Imigrantes, 
também em andamento na 
região do centro esportivo 
do bairro”.

De acordo com a direto-
ra municipal de Educação, 
Claudicir Picolo, o setor 
tem trabalho forte para 
acolher com atenção e qua-
lidade todas as crianças da 
rede municipal. “Prepa-
ramos essa nova unidade 
com muito carinho para 
que os pais se sintam se-
guros e saibam que seus 
filhos estão sendo bem cui-
dados pelos nossos profis-
sionais”, disse.
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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) 98986-8662

Apartamento - Jaguariúna-SP

Apart. 51m², 02 quartos,01 banheiro, 01
vaga, cond. completo

R$ 280.000,00 - VENDA

Casa - Reserva do Jaguary, Jaguariúna-SP

194m2 constr. / 300m2 total. 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros, 4 vagas, área de lazer

R$ 890.000,00 - VENDA

Casa - Reserva do Jaguary, Jaguariúna-SP

300m2 área total, 173m2  const./ 03 quartos,
01 suíte, 03 banheiros, 02 vagas

R$ 856.000,00 - VENDA

Tiago Carraro
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

Chácara Long Island, Jaguariúna-SP

331 m2 constr. / 1500m2 total.  4 quartos, 3
suíte, 7 banh., 4 vagas / psicina 
R$ 1.100.000,00 - VENDA
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
- 1 peça de fraldinha com cerca de 1 kg
- 350 ml de cerveja escura (1 lata)
- 2 cebolas
- 2 pimentões vermelhos
- 3 dentes de alho
- 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto
- 6 ramos de tomilho
- 2 colheres (sopa) de azeite
- sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo
1. Prepare a marinada: com a lateral da lâmina 
da faca amasse e descasque os dentes de alho. 
Numa tigela grande, coloque o alho, o extrato 
de tomate, o açúcar mascavo, o vinagre, a 
cerveja e misture bem.
2. Com uma faca afiada faça cortes 
superficiais na gordura da carne – assim 
a carne absorve melhor a marinada e a 
gordura derrete ao assar deixando a carne 
suculenta. Coloque a fraldinha e os ramos 
de tomilho na tigela com a marinada, cubra 
com o filme mantenha na geladeira por no 
mínimo 2 horas  (se preferir, marine a carne 
de um dia para o outro na geladeira).
3. Passado o tempo da marinada, preaqueça 
o forno a 200º C (temperatura média). Retire 
a fraldinha da geladeira e transfira para uma 
peneira sobre uma tigela. Deixe por alguns 
minutos para escorrer o excesso da marinada 
e perder o gelo enquanto o forno preaquece. 
Reserve a marinada para assar a carne.
4. Corte a cebola ao meio, descasque e corte 
as pontas. Corte cada metade em gomos 

de 1 cm, para formar pétalas. Lave, seque 
e corte o pimentão ao meio, no sentido do 
comprimento. Descarte as sementes e corte 
cada metade em tiras finas, de 0,5 cm, no 
sentido do comprimento.
5. Numa assadeira grande, disponha as 
cebolas para formar uma cama para a carne. 
Tempere as cebolas com sal e pimenta a gosto. 
Disponha a carne sobre as cebolas, com a 
gordura para cima, tempere com sal e pimenta 
a gosto, regue com 1 colher (sopa) de azeite e 
espalhe com as mãos sobre toda a peça.
6. Distribua as tiras de pimentão, os dentes 
de alho e os ramos de tomilho da marinada 
ao redor da fraldinha. Tempere os legumes 
com sal, pimenta e 1 colher (sopa) de azeite. 
Preencha a assadeira com o líquido da 
marinada, com o cuidado de não colocar sobre 
a carne – assim ela fica bem dourada ao assar.
7. Leve ao forno para assar por cerca de 35 
minutos até a carne ficar bem dourada, e os 
legumes macios. Retire a assadeira do forno 
e, com uma pinça, transfira a carne para uma 
tábua e os legumes para uma travessa. Deixe 
a carne descansar em temperatura ambiente 
por 10 minutos antes de fatiar – nesse tempo 
os sucos da carne se redistribuem, o que 
garante um assado mais úmido e saboroso. 
Enquanto isso, prepare o molho com o líquido 
da assadeira.
8. Na hora de servir: corte a parte mais fina da peça 
de fraldinha em 3 pedaços, no sentido da largura, 
e fatie cada pedaço no sentido do comprimento. 
Já a parte mais grossa (com a gordura), corte ao 
meio no sentido do comprimento e corte cada 
metade em fatias. Sirva a seguir com os legumes 
assados e o molho.

Fraldinha assada na cerveja

Marinada na cerveja, a fraldinha sai do forno dourada, 
suculenta e macia. E ainda rende um molho saboroso. 
Atenção para a técnica de corte, que deixa as fatias da 
carne bem macias

Vazamentos 
silenciosos causam 

prejuízos

Tem gente que não se pre-
ocupa com a água pingando 
da torneira ou com aquela 
pequena poça formada no 
banheiro, provocada pela 
água que escorre vagarosa-
mente da válvula da descar-
ga com defeito de vedação. 
Contudo, esses e outros tipos 
de vazamentos silenciosos 
causam transtornos, custos 
adicionais e prejuízos em re-
sidências, comércios, empre-
sas e indústrias.

Isso sem falar de proble-
mas mais graves como, por 
exemplo, a perfuração mal 
calculada e acidental – com 
a utilização de pregos e bro-
cas - de canos embutidos na 
parede. Ou então, o rompi-
mento total de uma tubula-
ção dentro de um imóvel, ala-
gando cômodos e estragando 
móveis e outros utensílios 
domésticos.  

Para evitar dor de cabeça 
e prejuízos financeiros com 
vazamentos de toda espécie, 
a concessionária Águas de 
Holambra recomenda que a 
população monitore constan-
temente o sistema hidráulico 
das residências e imóveis de 
uso comercial/industrial. 

“É importante que os mo-
radores de casas, zeladores 
de condomínios e responsá-
veis pela manutenção de em-
presas e imóveis comerciais 
fiscalizem, frequentemente, 
todos os pontos de saída de 
água como torneiras, regis-
tros, válvulas e equipamen-
tos abastecidos com água 
como filtros, bebedouros e 
máquinas de lavar roupa e 
louça”, orienta Alan Pedra, 
coordenador de Operações e 
Serviços da Águas de Holam-
bra.

Em casos mais extremos, 
inclusive, a desatenção e/ou 
negligência com vazamentos 
internos pode se transformar 
em desperdício de enormes 
volumes de água tratada.

Isso geralmente ocorre 
em vazamentos não visíveis 
a olho nu, ou seja, quando 
encanamentos embutidos 
em parede ou no subsolo es-
tão danificados e provocam 
grandes perdas d’água. “Por-
tanto, fique atento a fatores 
como paredes úmidas, pisos 
rachados ou com manchas, 
que são sintomas clássi-
cos de vazamentos ocultos”, 
aconselha Alan.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

SEMIPRESENCIAL DE 25/03/2022 

COOPERFLORA COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES

CNPJ: 03.300.062/0001-07

Pelo presente Edital, o Presidente da cooperativa 
COOPERFLORA – COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias e 
conforme o Artigo 38, § 1º, da Lei 5764/71, convoca os 
senhores associados para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, a 
realizar-se no dia 25 de março de 2022, na sede da 
Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores, situado à 
Estrada Municipal HBR 40, Km 01, Zona Rural, Cidade de 
Holambra, Estado de São Paulo, bem como através da 
ferramenta Zoom, às 15:00 h, em primeira convocação, 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
associados; às 16:00 h, em segunda convocação, com a 
presença mínima de metade mais um dos cooperados; 
às 17:00 h, em terceira convocação, com a presença de, 
no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:
a) Projeto Expansão Cooperflora;
b) Outros.

OBSERVAÇÕES:
1º - Para efeito de quórum informa-se que a Cooperflora 
– Cooperativa dos Floricultores tem hoje 88 (oitenta e 
oito) associados em condições de voto, conforme lei e 
estatuto.
2º - Os cooperados poderão participar e votar 
presencialmente e/ou à distância através da ferramenta 
Zoom, os convites e documentos serão enviados aos 
cooperados através de seu e-mail/whatsapp cadastrado 
na cooperativa.

Holambra, 11 de março de 2022.

especialista em flor

● DIVERSOS ●

ASSOCIAÇÃO POVOS UNIDOS
CNPJ: I0.014.471/0001-02

Edital de Convocação de Assembleia 
Geral Mista Ordinária e Extraordinária

Ficam CONVOCADOS os Senhores associados 
da ASSOCIAÇÃO POVOS UNIDOS CNPJ 10 
.014.471/0001•02. a comparecerem â Assemble ia Geral 
Ordinária a ser  realizada  no  auditório  da  Associação  
Comercial e Empre sarial de Estância Turistica de 
Holambra localizada a Avenida das Tulipas. 103. Centro. 
na cidade de Holambra. Estado de São Paulo. no dia 
21 de março de 2.022 (segunda. feira) . em primeira  
convocação  as  16:00  horas  com  metade mais um 
de seus associados ativos e em segunda convocação 
as 17:00 haras com qualquer numero de associados 
presentes a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:
1) Prestação de cantas da Entidade compreendendo o 
Balanço Patrimonial a Demonstração de Resultado do 
Exercido e Demonstração  de  origens e aplicações dos 
recursos. referente ao exercicio de 2021;
2) Relatõtio de atividades do exercício de 2021;
3) Relatório das atividades programadas e orçamento 
para o exercício de 2022;
4) Assuntos de interesse geral (informativos)
Na sequência será tratado o assunto referente à 
Assembleia Geral extraordinãria, a saber:
5) Alteração do Estatuto Social.

Holambra, 07 de março de 2.022.

 
Obs: Declaro que o presente edital foi afixado na sede 
da Associaçao Pov s no dia 07/03/2022. enviado por 
correio eletrónico e pelo ap icativo lhats.A
os associados cadastrados.

VEND0
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.

          CLUBE FAZENDA RIBEIRÃO 
               Alameda Maurício de Nassau, 894 - Centro 
               Holambra – SP    
               CNPJ 58.383.373/0001-79 
               Insc. Estadual – Isento 
               Telefone (19) 3802-2053 / 3802-2014 
 

 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

O Presidente do Clube Fazenda Ribeirão, usando das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto Social, convoca seus associados a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, que fará realizar no próximo dia 28 de março de 
2022, em sua sede Alameda Mauricio de Nassau, 894 Centro, na Estância 
Turística de Holambra, em primeira convocação às 19h00, com a presença 
mínima de metade mais um de seus associados. Não havendo número legal 
para instalação dos trabalhos, ficam desde já convocados para a segunda 
convocação às 19h30, com a presença mínima de 20 associados, no mesmo dia 
e local, com a seguinte Ordem do Dia: 

1- Prestação de contas do Exercício de 2021 compreendendo: 
a) Relatório das atividades da gestão; 
b) Balanço Patrimonial do exercício de 2021; 
c) Demonstrativos contábeis e dos resultados do exercício de 2021; 
d) Plano de atividades para o exercício de 2022; 

 
2- Quaisquer assuntos de interesse da Associação; 

 
3- Encerramento. 

O número de associados com direito a voto nesta data é de 1408. 

 

Holambra, 10 de março 2022. 

 

    Celso Antonio Quiles 

     Presidente 

● DIVERSOS ●

JC Holambra
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Há 50 anos, um “tal de João Bosco” era apresentado ao Brasil. Seu violão barroco, mineiro andaluz, encontrara o bardo do Rio 
profundo, de nome Aldir Blanc. E esse encontro mudaria a história da música brasileira. João Bosco é grande compositor (ao lado de 

diversos parceiros), grande violonista e grande cantor - ao mesmo tempo. Foi gravado por renomados intérpretes. Muitas de suas can-
ções se tornaram patrimônio cultural e individual dos brasileiros. Morou a vida inteira dentro da casca do seu violão, de onde mudou a música 

brasileira. Esse é João Bosco, que compôs a maravilhosa “O Bêbado e o Equilibrista”, majestosamente gravada por Elis Regina.

O talento de João Bosco

A doença e a reflexão da vida

Celso Portiolli é uma das pessoas mais humilde do mundo das 
celebridades, quem conheço. É um dos apresentadores mais 
famosos da televisão brasileira. Mesmo diante de um câncer 
na Bexiga – o que foi revelado em dezembro de 2021, Portiolli 
gravou alguns programas para se dedicar ao tratamento, que 
foi bem-sucedido. Celso Portiolli retirou seu tumor em uma ci-
rurgia arriscada e revelou que a doença lhe trouxe algum bene-
fício: uma mudança nos seu nos seus hábitos. Isso fez que ele 
refletisse sobre sua vida. “Quero trabalhar menos. Cuidar da sua 
saúde, anteriormente bem debilitada. Quando fiquei sem chão, 
não sabia para onde ir, para onde correr, ele me acolheu, acal-
mou meu coração, me deu esperança. Muito obrigado, doutor, 
irmão que a vida me deu”, disse Celso Portiolli.

Toda quarta-feira, às 23h, o cantor e 
compositor Ronnie Von apresenta  
no canal da Newco Pay TV, empresa 
do Grupo Bandeirantes, deliciosos 
encontros à frente das câmeras. Ao 
todo, serão 12 episódios, nos quais a 
conversa tem o vinho como ponto de 
partida. Vai ao ar pela TV Sabor Arte. Além 
do Vinho, título da atração, é descontraído e envereda por di-
ferentes assuntos, mas o tem como protagonista uma bebida 
que é requintada e desperta paixões no mundo inteiro. Com 
mais de 50 anos de carreira como cantor, compositor e apre-
sentador, Ronnie Von recebe os convidados de Além do Vinho 
em sua casa em São Paulo, que conta com uma emblemática 
adega. Chique, né? 

O teste vocacional de Sandy

Sandy esteve no programa Altas Horas, sábado (05/03), e lá ela fez uma revelação. Durante 
conversa com Serginho Groisman, contou que sempre gostou de estudar, que era “caxias”, 
mostrou ser uma pessoa curiosa e relembrou que um teste vocacional apontou que ela pode-
ria seguir diversas carreiras. “Gosto muito de Ciências. Eu queria ser médica quando era ado-
lescente, cheguei a fazer teste vocacional, aí deu [talento] para tudo: poderia ser historiadora, 
médica, bióloga, fazer Letras”, recordou. Sandy queria ser médica. Será que ela se arrepende 
por não ter seguido a profissão desejava?  Assim com os pais e tios, a cantora mora em Campi-
nas, no interior de São Paulo,  e para chegar na capital paulista, especificamente na Tv Globo, 
ela disse que o responsável por levá-la à gravação do programa Altas Horas foi um motorista 
especial, nada mais e nada menos que o pai dela :  O cantor Xororó foi quem levou Sandy até 
a Globo. Claro que Serginho chamou Xororó  e falaram sobre os 50 anos de carreira ao lado do 
irmão Chitãozinho, feito que renderá homenagem do “Altas Horas”, como adiantou Serginho.

Sentindo-se livre para novos projetos

Ronnie de volta a TV

As demissões na Tv Globo continuam. Após 21 anos, Maria Clara Gueiros não faz mais parte da 
emissora carioca. Ela decidiu não renovar seu contrato e dar adeus à família Marinho. Segundo o 
site Notícias da TV, a atriz, inclusive, já está no elenco da série No Mundo da Luna, do HBO Max, con-
corrente direta da platinada nos streamings, após terminar de gravar Nos Tempos do Imperador. 
Maria Clara Gueiros não foi a única a abandonar a exclusividade do grupo. Desde o ano passado, 
a emissora vem cortando gastos e dispensados funcionários do entretenimento e do jornalismo. 
Apenas as grandes estrelas da casa, como Susana Vieira, Lilia Cabral, Juliana Paes, Fernanda Monte-
negro e mais alguns outros, tiveram seus contratos renovados por mais 4 anos pela direção.


