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Política

Saúde Chuvas

Programa Cidade Legal Programa Bolsa 
TrabalhoApós recesso, vereadores 

retornam ao trabalho nessa 
segunda-feira

Durante esta semana, Holambra registou o 
18o óbito devido à Covid-19. Nos últimos sete 
dias, foram contabilizados 243 casos. Por isso, 
a batalha continua e devem ser reforçadas as 
medidas sanitárias e aplicação da vacina.

Chuva forte e ligações irregulares de 
águas pluviais no sistema de esgotamento 
provocam a sobrecarga da rede, o que 
pode causar transtornos e alagamentos 
em alguns pontos da cidade

Hoje é dia 
de doação 
de sangue 
no Salão da 
Terceira Idade

Próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, ao bairro Vila Nova receberá a última visita de 
equipes identificadas com crachás para realizar o cadastramento social de moradores  
que não foram localizados durante o trabalho realizado no mês de dezembro

Ainda dá tempo 
de se inscrever!4 8 8

Na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o Departamento Municipal de 
Educação irá realizar reuniões para orientar os pais acerca do ca-
lendário letivo, protocolos sanitários e também para apresentação 

da equipe escolar. Os encontros ocorrerão na unidade em que o 
estudante está matriculado. Acompanhe a reportagem completa e 
horários das reuniões. 
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Escolas municipais estão prontas 
para as aulas presenciais
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Opinião2
O assassinato covarde de um 

imigrante congolês, na praia do 
Rio de Janeiro, por um grupo de 
brasileiros por motivo fútil, es-
cancara o mal estar e o aumento 
da violência e da intolerância 
que vem crescendo no país.

Moïse, o congolês, veio para o 
Brasil em 2014 com a mãe e os 
irmãos, como refugiado político, 
para fugir da guerra e da fome. 
Ele trabalhava por diárias em 
um quiosque perto do Posto 8, 
na Barra da Tijuca.

Tradicionalmente o Brasil, 
mesmo com os problemas inter-
nos que vivemos, sempre foi visto 
e percebido no mundo como um 

povo acolhedor, capaz de rece-
ber bem migrantes de todas as 
nacionalidades, crenças, raças e 
ideologias.

Poder-se-ia interpretar como 
um fato isolado não fosse a vio-
lência como se deu o aconteci-
mento. Testemunhas disseram 
que Moïse apanhou de 5 homens 
e confirmaram que os agresso-
res usaram pedaços de madeira 
e um taco de beisebol para gol-
peá-lo quando já não oferecia 
nenhuma resistência.

Não basta apenas punir seve-
ramente os assassinos. Mais do 
que isto, precisa-se  pensar um 
pouco sobre o que está acontece 

neste país que se torna cada dia 
mais violento e menos cortês. 

A sociedade como um todo, 
governos e, especialmente, a civil 
organizada deveriam se debru-
çar sobre a questão da violência 
que envolve conteúdos culturais, 
ideológicos, econômicos, educa-
cionais, etc e buscar uma ampla 
discussão sobre o tema.

Assim as igrejas, escolas, 
ONGs, associações de classe, 
sindicatos,  conselhos de clas-
se, imprensa, para citar alguns,  
têm um papel fundamental em 
discutir este tema e reforçar os 
valores essenciais da convivên-
cia humana. 

A morte do Congolês

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

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Quero crer que todos nós, 
sem exceção, passamos a vida 
almejando. É certo que os an-
seios vão se modificando com 
o passar do tempo, tanto na 
forma como no conteúdo. O 
corpo altera suas linhas através 
da passagem dos anos. Dese-
jos, vontades, objetivos acom-
panham, também, a linha do 
tempo. Vão perdendo validade 
– tenham sido eles alcançados 
ou não – e substituídos por ou-
tros, muitas vezes mais realistas.

Reconhecer limitações, sem 
ilusões, sejam elas culturais, de 
personalidade, temperamen-
to, conhecimento, presença ou 
ausência de talento inato, não 
é tarefa simples para a maioria 
dos mortais. Querer crescer, 
subir degraus em todas as es-
calas, materiais ou espirituais, 
é saudável e vinculado aos 
nossos sonhos. Sonhar nos 
mantém vivos e atuantes con-
tribuindo para uma vida com 
qualidade física e mental.

Encontrar o caminho ao 

longo da estrada de tantas bi-
furcações e cruzamentos, sem 
sinalização ostensiva, é um dos 
grandes desafios a serem en-
frentados enquanto permane-
cemos por aqui. Como somos 
seres altamente influenciáveis 
por apelos externos, os encon-
tros com nossos anseios mais 
profundos ficam, ou podem 
ficar, vulneráveis.

Certamente com exceções, 
os modismos, sempre presen-
tes em qualquer época, dire-
cionam o comportamento e 
objetivos a serem atingidos 
por muitos. Os apelos plurais 
não raro colidem com aqueles 
individuais, de foro intimo, en-
fraquecendo a capacidade de 
fazermos opções com impar-
cialidade.  

O fato de desfrutarmos de li-
vre arbítrio e, ousaria afirmar, in-
tuição sempre presente, nos co-
loca em cima do fio da navalha 
existencial. Como criaturas ra-
cionais dotadas de lógica - esti-
mulada pelo modo como somos 

criados e educados - assistimos 
o norte de nossas vidas sofrer in-
terferências que ofuscam qual-
quer capacidade sensorial.

O constante questiona-
mento e a falta de compreen-
são sobre respostas que não 
foram perguntadas colocam 
em cheque rumos perseguidos 
e não atingidos. O porque nem 
sempre merece o por que! 
Dogmas procuram se apresen-
tar como luzes esclarecedoras, 
filosofias tentam explicar o 
que a razão tenta racionalizar, 
a percepção intuitiva resiste ao 
nexo que embasa a visão pseu-
do-realista da vida.

Para os que navegam em 
mar aberto, sem terra a vista 
ou instrumento de orientação, 
resta aguardar por aves mari-
nhas não procelárias a resgatar 
a esperança de que a vida não 
termina ali. Surgindo do nada, 
de repente e sem explicação 
plausível, trazem alento, am-
pliam horizontes.

Ave, benditas aves! 

Além do Horizonte
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Histórias de Dona Ilda

re de um criado mudo. Certa vez, 
quase incendiei o hotel, quando 
o fogo pegou em um jornal pró-
ximo! O chão pretejou e dá-lhe 
palha de aço para tirar a mancha!

- Porque você não põe o fogarei-
ro dentro do bidê? Perguntou-me 
uma estudante brasileira que está 
acostumada com as mesmas peri-
pécias.

-Tenha dó! Comer ovo frito den-
tro do bidê, também não dá! Pre-
firo correr o risco de um incêndio!

Não raras vezes batiam à porta 
do quarto. Então era a “operação 
esconde tudo”! Desmontava o “cir-
co” inteiro: tapava o fogo, a panela 
e socava tudo na parte superior 
do guarda roupas, que funcionava 
como um armário.

- Carta do Brasil, dizia a zeladora!
- Justo agora, eu pensava, pe-

gando o envelope verde e ama-
relo!

Outra vez eu fritava uns bifes. 
De repente o gato da gerente do 
hotel vinha à minha porta e miava 
sem parar.

- Entra Minouche, depressa!
Como pode essa pestinha sentir 

o cheiro lá de baixo, se eu estou no 
quarto andar?

Dou-lhe um pedaço de carne e 
ele mia outra vez que quer sair!

Tinha que ser tudo escondido (e 
como era bom!), pois do contrário, 
baixariam as já poucas estrelas do 
hotel!

Que escola maravilhosa! Eu que 
jamais havia feito um café! Espeta-
cular! Muito mais do que aprendi 
na Escola de Belas Artes, aprendi 
também uma grande “arte”, a eco-
nomizar e a saber gastar apenas o 
necessário, o que nos deu a pos-
sibilidade de adquirir com nossas 
própria reservas, nosso primeiro 
carro, um pequeno carro “Vedet-
te”, com o qual tivemos  a felicida-
de de rodar durante nossas férias, 
44.000 quilômetros pela Europa!

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

Medidas Econômicas
Sento-me para almoçar. Terça fei-

ra chuvosa e meio fria. Feijãozinho 
branco fumegando, com linguiça e 
toucinho defumado vão bem.

Ao lado de meu prato um guar-
danapo de tecido branco.

Não sei se o céu cinzento ou o 
feijão me lembrando o “cassoulet” 
francês, mas acredito que tenha 
sido o guardanapo que me trouxe 
à mente um fato do qual jamais me 
esquecerei.

Acostumados que estávamos a 
frequentar restaurantes acessíveis 
a estudantes, em Paris, como os do 
Boulevard de Montpanasse, ou nos 
arredores do Quartier Latin, nos 
surpreendemos quando a garço-
nete nos perguntou: com ou sem 
guardanapo?

- Claro que sem, respondemos, 
pois o preço era menor se não o 
usássemos.

Assim passamos diversos anos 
e, por força do hábito, nos acos-
tumamos a comer sem a menor 
necessidade de seu uso. Pura me-
dida de economia estudantil Era 
comum, aqui no Brasil, depois de 
certo tempo, em algum jantar de 
cerimônia lembrarmos do uso do 
guardanapo! E, francamente, até 
hoje faço uso dele só por etiqueta. 
E nessa época, já um tanto distan-
te, quantas outras peripécias fazía-
mos por medidas de economia! O 
almoço era geralmente em restau-
rantes estudantis. Lembro-me que 
um dos dias, quando ali almocei 
serviram-nos, entre outros pratos, 
um bife. Achei duríssimo. Deixei-
-o todo. Éramos oito. Percebi um 
“zum-zum”, até que alguém decidiu 
me perguntar:

- Porque você não comeu a car-
ne?

- Porque estava dura, respondi.
Outro “zum-zum”. Garanto que 

me acharam chata, exigente,  etc. 
Aí que observei que todos limpa-
vam o prato Era esbanjar se deixás-
semos sobras no prato. Só então 
percebi que o “aperta o cinto” que 
não se conhecia nesse país, lá já 
funcionava fazia tempo! Quantas 
refeições fiz em fogareiro a álcool, 
dentro do quarto do hotel! O arroz 
era vendido em caixinhas de 250 
gramas. Eu ia comprar numa casa 
especializada lentilhas cozidas, 
para imitar  o nosso feijão. Fazia 
croquetes de bananas e nos delici-
ávamos matando a saudade, como 
se fosse um dia de festa! Colocava 
o fogareiro sobre a pedra mármo-
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Morre a 18ª vítima por Covid-19 em Holambra
Balanço do Departamento 

Municipal de Saúde de Holam-
bra divulgado nesta quinta-fei-
ra, dia 3 de fevereiro, revela a 
confirmação de 243 casos de 
Covid-19 ao longo dos últimos 
7 dias e uma nova morte. A ci-
dade contabiliza, desde março 
de 2020, 3.661 registros e 18 
óbitos. O bairro Imigrantes 
soma 983 confirmações, se-
guido do Groot com 341 e do 
Fundão com 305.

A 18ª vítima da doença é 
uma mulher de 64 anos que 
possuía comorbidades e mor-
reu em 28 de janeiro. Morado-
ra do bairro Alegre, ela estava 
internada na Santa Casa de 
Misericórdia de Cosmópolis.

O número de confirma-
ções desta semana é 48,29% 
menor em relação à anterior, 
quando a cidade registrou o 
maior número de infectados 
pelo novo coronavírus desde 
o início da pandemia: 470.

O diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias, reforça a necessidade 
do uso correto da máscara, 
do distanciamento e da hi-
gienização frequente das 
mãos para diminuição da 
transmissão. “Faço também 

um apelo para que todos re-
cebam as doses da vacina nas 
datas corretas. A imunização 
das crianças também é fun-
damental, sobretudo com a 
aproximação da volta às au-

las”, explicou.
O diretor diz ainda que 

quem apresentar sintomas 
gripais leves deve ir até a uni-
dade de saúde mais próxima 
de casa. Já pessoas que tive-

rem febre alta persistente e 
dificuldade para respirar de-
vem procurar o atendimento 
de urgência e emergência na 
Policlínica Municipal.

Até o momento, 95,6% dos 

holambrenses já receberam 
a 1ª dose da vacina. 88,18% 
tomaram as duas doses ou o 
antígeno de dose única. 39% 
receberam o reforço do imu-
nizante (3ª dose).

Dia V de 
Vacinação contra 
a Covid-19

Calendário fixo de vacinação 
contra a Covid-19

O Departamento Municipal de 
Saúde de Holambra vacinou 442 
holambrenses no último sábado, 
dia 29 de janeiro, durante mais 
uma edição do Dia V de Vacina-
ção contra a Covid-19. Deste to-
tal, 193 foram crianças. O aten-
dimento foi realizado no Salão 
da Terceira Idade, das 8h às 13h, 
por ordem de chegada. Além do 
antígeno infantil, foram distribuí-
das 1ª e 2ª doses para moradores 
acima de 12 anos e 3ª dose para 
pessoas com mais de 18 anos.

Holambra conta com dias e local fixos para a vacina-
ção contra a Covid-19. A imunização de crianças entre 
5 e 11 anos ocorre às segundas-feiras. A aplicação das 
doses em moradores a partir de 12 anos é realizada às 
quartas e sextas-feiras no mesmo local, por ordem de 
chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.



4

www.jcholambra.com

SaúdeHolambra, 4 de fevereiro de 20224
Hoje acontece a primeira Campanha 

de Doação de Sangue do ano
A fisioterapia é o melhor 

caminho para você realizar 
um tratamento eficaz e du-
radouro de suas dores na 
coluna, nos joelhos e pesco-
ço por exemplo. 

Além dessa grande pro-
eza a fisioterapia pode com 
eficiência ajudar para que 
tenhas um sono de mais 
qualidade. 

Você pode achar estra-
nho ir a um fisioterapeuta 
para melhorar o sono pois 
segundo o senso comum 
apenas remédios podem 
agir nos momentos de insô-
nia ou em aqueles que acor-
damos na madrugada e não 
voltamos mais a dormir. 

A dificuldade com o sono 
de qualidade, o acordar 
cansado, a sonolência du-
rante o dia são fatores que 
aumentam suas chances de 
ter dores pelo corpo, são 
responsáveis por enxaque-
cas e dores de cabeça fre-
quentes e ainda podem ser 
um sinal que o sistema de 
cicatrização não consegue 
ser efetivo. 

Sendo assim a capaci-
dade do corpo de eliminar 
as dores do dia a dia dimi-
nuem muito, pois é com um 
ritmo de qualidade de sono 
e descanso em que o corpo 
consegue fabricar e liberar 
substância que irão curar a 
dor, acabar com a inflama-
ção das articulações e pro-
duzir substâncias de alegria 
e bem estar que contribuem 
para uma vida mais saudá-
vel e longe das dores. 

Nesse ponto o fisiotera-
peuta capacitado de técni-
cas manuais, por exemplo, 
pode atuar liberando blo-
queios por todo o corpo, 
mobilizar e devolver flexi-
bilidade a coluna promo-
vendo melhor funciona-
mento de todo o sistema.  
Junto desse tratamento li-
berar o trajeto ou caminho, 
das passagens de nervos 
importantíssimos para 

um sono de alta eficiência, 
como o chamado nervo 
vago aumenta a capacida-
de do corpo de regenerar, 
liberando neurotransmis-
sores como a serotonina, 
que combate a dor crônica 
ou mesmo o neurotrans-
missor GABA que relaxa 
o cérebro fazendo com 
que tenhamos um sono 
mais profundo e eficiente. 
Quando o fisioterapeuta 
aplica as técnicas manuais 
sobre o corpo, coluna, pes-
coço e cabeça, ele abre ca-
minho para todos os nervos 
e vasos sanguíneos funcio-
narem com mais leveza, faz 
os músculos relaxarem seu 
tônus, permite maior movi-
mento da coluna. Toda essa 
informação; digamos mais 
organizada, chega até o cé-
rebro ajudando também 
no relaxamento, fazendo 
com que o sistema de auto 
cura e a liberação das subs-
tâncias que curam a dor no 
momento do sono profundo 
sejam mais eficazes. 

Por esse motivo, caso 
você sofra com dores crô-
nicas, sofra com dores nas 
articulações, tenha pro-
blemas com dores de ca-
beça e cansaço busque 
uma ajuda especializada. 
A fisioterapia com um olhar 
sistêmico e integrativo pode 
ser a solução para sua saú-
de. Experimente.

 
Dr Danilo Pellegrino

Fisioterapeuta 
Osteopata

crefito 3 120 329

Como a fisioterapia pode cuidar 
do seu sono e curar suas dores

A Prefeitura de 
Holambra e o 
H e m o c e n t r o 
de Campinas 
realizam nes-
ta sexta-fei-
ra, dia 4 de 
fevereiro, a 
primeira Cam-
panha de Doa-
ção de Sangue do 
ano. A ação acontece-
rá no Salão da Terceira Ida-
de, em Holambra, das 8h ao 
meio-dia. Para doar é preciso 

apresentar um docu-
mento de identi-

dade com foto, 
ter entre 18 
e 69 anos de 
idade, pesar 
mais de 50 
kg e estar em 

boas condições 
de saúde.
“Homens de-

vem aguardar 60 dias 
entre uma doação e outra. Já 
as mulheres, 90. Pessoas que 
tomaram a vacina Coronavac, 

contra a Covid-19, não podem 
realizar a doação durante um 
período de 48 horas após a 
aplicação. Esse prazo sobe 
para 7 dias para os imuniza-
dos com Astrazeneca, Pfizer 
e Janssen”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias.

Todos os protocolos de se-
gurança para evitar a conta-
minação pela Covid-19 serão 
rigorosamente respeitados 
no ambiente de doação, du-
rante a espera e a coleta.

O sangue recebido será encaminhado gratuitamente 
para hospitais públicos e filantrópicos da região
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Câmara Municipal de Holambra retoma 

sessões ordinárias, após recesso legislativo

No dia 7 de fevereiro está 
previsto o retorno das ses-
sões ordinárias promovidas 
pela Câmara Municipal de 
Holambra. Neste ano, apesar 
do recesso parlamentar pre-
visto em lei, os vereadores já 
promoveram três reuniões 
extraordinárias onde deba-
teram e aprovaram projetos 
referentes à Política Pública 
de Assistência Social da ci-
dade, entre outros assuntos. 

As sessões ordinárias 
ocorrem geralmente nas 
três primeiras segundas-fei-
ras de cada mês, a partir das 
19h. Os munícipes podem 
acompanhar as atividades 
legislativas presencialmente 
no Plenário da Câmara ou 
através das transmissões ao 
vivo nas redes sociais ofi-
ciais da Casa. 

“A participação da popu-
lação no processo legislati-
vo traz força aos trabalhos 
desenvolvidos para a nossa 
cidade. É muito importante 

Sessões Ordinárias acontecem nas três primeiras segundas-feiras de cada mês, a partir das 19h

Colunista do JC, Caius Godoy, é 
nomeado Presidente da Comissão 
de Agronegócios da OAB Jaguariúna
“O foco principal da minha atuação será levar 
informação e conhecimento do setor para 
dentro da porteira”
Dr. da Roça, como é conhecido o advogado, 
tem como projeto abrir as portas da OAB/
Jaguariúna para atender,  informar e auxiliar,  
principalmente o pequeno e médio produtor. 
Medidas com o poder público já estão sendo 
tomadas para apoiar, divulgar e auxiliar 
buscando o melhor resultado para este projeto.
O atendimento a estes produtores acontecerá 
de forma gratuita presencial e/ou virtualmente, 
visando sanar as suas dúvidas.

que os munícipes demons-
trem suas opiniões, tirem 
dúvidas, apresentem suas 
demandas e acompanhem de 

perto o que está sendo de-
batido e votado. Todos estão 
convidados para assistir as 
sessões, seja presencialmen-

te ou pela internet.”, desta-
ca o Presidente da Câmara, 
Mauro Sérgio de Oliveira. 

O Plenário da Câmara 

Municipal de Holambra 
está localizado na Rua Dr. 
Jorge Latour, 152, Centro 
da cidade.



6

www.jcholambra.com

EducaçãoHolambra, 4 de fevereiro de 20226
Aulas na Rede Municipal de Holambra 
serão retomadas na próxima semana

Investimentos para a retomada das aulas

Capacitação de profissionais

Entre o fim do ano passado 
e início deste, a Prefeitura 
adquiriu centenas de itens 
para garantir melhor estru-
tura física e pedagógica aos 
alunos. Um investimento 
de mais de R$ 1,4 milhão. 
Dentre as aquisições estão 
novos brinquedos para os 
parquinhos, materiais espor-
tivos e de recreação, instru-
mentos musicais, artigos pe-
dagógicos para a educação 

especial, material didático, 
mobiliário, aparelhos de ar-
-condicionado e dois veícu-
los novos, modelo Fiat Du-
cato, com capacidade para 
até 16 pessoas. Eles serão 
utilizados para o transporte 
de alunos com necessidades 
especiais.
Em 2021, a partir do retor-
no das aulas presenciais, a 
merenda deixou de ser ter-
ceirizada e passou a ser rea-

lizada de maneira indepen-
dente nas escolas. Para isso, 
cozinhas foram e, em parte, 
continuam sendo reforma-
das. Equipamentos como fo-
gões, fornos de microondas 
e utensílios de uso básico 
foram comprados - investi-
mentos que não compõem 
os R$ 1,4 milhão aplicados 
em materiais entre dezem-
bro de 2021 e janeiro de 
2022.

Em preparação para a volta às aulas, os profissionais da rede 
irão passar por capacitação esta semana. Na quinta-feira o 
professor e escritor César Nunes falará aos servidores so-
bre “Formação de educadores para o desenvolvimento da 
identidade social, autoestima e responsabilidade frente ao 
desenvolvimento da qualidade da Educação Municipal”. Na 
sexta será a vez do educador social Felipe Amaro dos San-
tos Neto fazer uma reflexão sobre a vida e o tempo. Os dois 
encontros são remotos. Também na quinta, mas no Teatro 
Municipal, as merendeiras da rede passarão por formação 
com aprimoramento de boas práticas, preparo e normas de 
segurança alimentar.

As atividades escolares 
nas 13 unidades da rede pú-
blica municipal de ensino de 
Holambra serão retomadas 
na próxima semana. Na se-
gunda-feira, dia 7 de feverei-
ro, o Departamento Munici-
pal de Educação irá realizar 
reuniões para orientar os 
pais acerca do calendário le-
tivo, protocolos sanitários e 
também para apresentação 
da equipe escolar. Os encon-
tros ocorrerão na unidade 
em que o estudante está ma-
triculado (confira abaixo os 
horários).

“É fundamental que os 
responsáveis compareçam 
no horário marcado, pois 

trata-se de um importante 
momento de aproximação 
e envolvimento dos pais no 
desenvolvimento acadêmi-
co dos filhos”, explicou a 
diretora da pasta, Claudicir 
Picolo, que informou ain-
da que os procedimentos 
de segurança em função da 
Covid-19, adotados no ano 
passado com a retomada 
das aulas presenciais, se-
rão mantidos. “Já a partir do 
transporte escolar os alu-
nos farão uso do álcool em 
gel, verificaremos a tempe-
ratura e o uso correto da 
proteção facial para que a 
volta às aulas aconteça com 
toda a segurança”, disse.

Data: 7 de fevereiro
Local: Unidade em que o aluno está matri-
culado

Creches
Berçários I e II: 13h30 - alunos entre 4 me-
ses e 1 ano e 11 meses
Maternais I e II: 15h - alunos entre 2 e 3 anos

Infantil
Nível I: 7h30 (manhã) e 13h (tarde)
Nível II: 10h (manhã) e 15h (tarde)

Fundamental I
1º e 2º anos: 7h30 (manhã) e 13h (tarde)
3º, 4º e 5º anos: 10h (manhã) e 15h (tarde)

Fundamental II
6º e 7º anos: 7h30 (manhã) e 13h (tarde)
8º e 9º anos: 10h (manhã) e 15h (tarde)

EJA I e II: 19h   

Confira o horário das reuniões de pais:
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Última chamada para cadastramento 

social de moradores do Vila Nova 
acontece nessa segunda-feira

Dia 07 termina o prazo para 
as inscrições do Programa 

Bolsa Trabalho

A Prefeitura de Holambra 
irá retornar a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 7 de 
fevereiro, ao bairro Vila Nova 
para realizar o cadastramen-
to social de moradores que 
vivem naquela região e não 
foram localizados durante o 
trabalho realizado no mês de 
dezembro. O objetivo é dar 
continuidade ao processo de 
regularização fundiária des-
ta área por meio de convênio 
com o Programa Cidade Le-
gal, do Governo do Estado de 
São Paulo.

As equipes, identificadas 
com crachás, visitarão as ca-
sas, farão entrevistas com os 
moradores e solicitarão do-

cumentos. A orientação é que 
residentes do local separem 
RG, CPF (pessoas casadas de-
vem apresentar os documen-
tos de ambos); certidão de 
casamento ou de óbito (no 
caso de moradores viúvos); 
pacto antenupcial; formal de 
partilha (para pessoas di-
vorciadas); comprovante de 
residência anterior ao ano 
de 2016; comprovante de re-
sidência atual; carnê do IPTU 
e comprovante de aquisição 
do lote (contrato de com-
pra e venda, declarações ou 
recibos). Caso o imóvel seja 
alugado, é importante que 
os proprietários ou a imobi-
liária sejam avisados sobre a 

ação pelo residente.
“É muito importante que 

os moradores recebam os 
cadastradores para que não 
percam a oportunidade de 
regularização da área”, expli-
cou o diretor municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Habitação, Reinaldo Pavão. 
“Pedimos que os documentos 
solicitados sejam separados 
previamente. A equipe irá 
fotografá-los e enviá-los ao 
cartório”.

Mais informações podem 
ser obtidas no Departamen-
to Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Habita-
ção por meio do telefone (19) 
3802-8000, no ramal 207.

Dia 7 de fevereiro,  se-
gunda-feira, encerra o 
prazo para que os ho-
lambrenses manifestem 
interesse em uma das 60 
vagas de atividades pro-
fissionais e cursos de qua-
lificação oferecidos por 
meio do Programa Bolsa 
Trabalho, do Governo do 
Estado.

Ao longo de cinco me-
ses, serão concedidas bol-
sas de R$ 540 mensais aos 
cidadãos que realizarem 
atividades de trabalho em 
órgãos públicos munici-

pais e estaduais. A carga 
horária será de 4 horas 
diárias, cinco dias por se-
mana. Além disso, os par-
ticipantes participarão de 
curso de qualificação pro-
fissional. Os inscritos po-
derão escolher entre seis 
opções para o processo 
de aprendizado: Auxiliar 
de Controle de Produção e 
Estoque, Gestão Adminis-
trativa, Gestão de Pessoas, 
Organização de Eventos, 
Rotinas e Serviços Admi-
nistrativos e também Se-
cretariado e Recepção.

O que é o Programa Cidade Legal? Podem participar:

O Cidade Legal é um programa do Governo do Estado de São Paulo que auxilia os municípios 
paulistas na regularização de áreas que estão em desconformidade com a lei. A iniciativa tem 
como objetivo acelerar e desburocratizar o processo de adequação cadastral dos imóveis em 
situação irregular. Para isso, os moradores recebem, sem custo, assessoria para intermediar o 
registro dos projetos nos cartórios, segurança jurídica, acesso ao mercado formal de crédito, 
possibilidade de comercialização e transferência do bem para filhos ou herdeiros.

Moradores do Estado de São Paulo que estejam de-
sempregados, sejam maiores de 18 anos e tenham 
renda familiar de até R$ 550 por pessoa. As inscrições 
devem ser feitas por meio do site www.bolsadopovo.
sp.gov.br. Haverá seleção e a publicação dos convo-
cados será feita no Diário Oficial.
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Esportes 9
Equipe de basquete Ball/

Black Horses volta às quadras 
depois de 2 anos sem jogar

Inscrições abertas para 
escolinhas e atividades 

esportivas gratuitas

O último jogo da equipe foi no dia 18 de Março de 2020 em uma partida 
válida pela Copa Mogi Guaçu de basquete

Durante este período, to-
dos os jogadores tiveram que 
se reinventar para se manter 
ativos, pois o isolamento so-
cial fez com que o basquete 
ficasse em segundo plano. 
Antes da pandemia, em uma 
parceria que vem desde o iní-
cio da equipe com a Ball Hor-
ticultural do Brasil,  o time 
fez  um novo uniforme que  
só agora vai ter a oportuni-
dade de estrear  Esse ano  a 
equipe ganhou um apoio im-

portante do Clube Fazenda 
Ribeirão que abriu as portas 
para o treinamento da equi-
pe, incentivando assim o es-
porte na cidade.

No ano passado vários 
atletas da equipe acabaram 
participando de campeona-
tos paralelos por equipes 
diferentes e agora, depois 
da  vacina, a equipe se jun-
ta novamente para disputar 
a Copa “ Antônio Donizeti 
Barbieri dos Santos”, mais 

conhecido como “ Kallango”, 
começou oficialmente no 
dia 31/01 em Mogi Guaçu. 
A Copa conta com a partici-
pação de 10 equipes sendo 
elas: Mogi Guaçu S.E.L., Bas-
quete São João, Porto Panca-
da Hortolândia, Blue Wings 
Cosmópolis, Red Beats Sto. 
Antônio de Posse, The River 
Piracicaba, Cerâmica Clube 
M. Guaçu, Conchal Rivers, 
Urubulls Rio Claro e Ball/ 
Black Horses.

Jogos marcados do time Holambrense
O primeiro jogo da equipe de Holambra será 
no dia 06/02 contra a equipe de Sto. Antônio 
de Posse às 8h30 no Ginásio Ary Marchiori 

em Mogi Guaçu. Próximos jogos 13/2 contra 
Cerâmica clube, 13/03 contra Conchal Rivers 
e no dia 27/03 contra The River Piracicaba.

A Prefeitura está 
com inscrições 
abertas para 
atividades es-
portivas gra-
tuitas ofereci-
das por meio 
do Departa-
mento Municipal 
de Esportes. As aulas 
terão início já na próxima 
semana. Dentre as moda-
lidades oferecidas estão 
Alongamento, Caminhada, 
Futebol e Jiu-Jitsu.

As aulas de Alongamen-
to e Caminhada são reali-
zadas de 2ª a 5ª feira, das 
8h às 9h30, no Complexo 
Esportivo Municipal. Po-
dem participar moradores 
a partir de 40 anos. As de 
Jiu-Jitsu, por sua vez, acon-

tecem no Ginásio 
Municipal às ter-

ças e quintas, 
entre 18h30 e 
19h30, e aos 
sábados, das 
15h30 às 17h. 

Moradores a 
partir de 7 anos 

de idade, de ambos 
os sexos, podem se inscre-
ver.

Quem tiver interesse 
em participar da Escolinha 
de Futebol tem como op-
ções as aulas realizadas de 
segunda a sexta feira, das 
8h às 10h, e no período da 
tarde, das 13h às 15h. As 
aulas ocorrem também no 
Complexo Esportivo, nos 
arredores da Rua da Ami-
zade (Rua Coberta).

Inscrições:
Local: Departamento Esportes - Estádio Municipal Zeno 
Capato
Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 13h às 17h
Maiores informações: (19) 3802-4711

Novo uniforme do time
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O agronegócio é, atu-
almente, responsável 
por cerca de metade das 
exportações do Brasil. O 
setor está em expansão, 
com recordes de produ-
ção e geração de receita 
nos últimos anos. O ano 
de 2021, porém, acabou 
ficando um pouco abaixo 
das expectativas, princi-
palmente por questões 
climáticas, e elas ainda 
devem afetar o próximo 
ano.

Apesar disso, espe-
cialistas esperam um 
ano positivo, apoiado na 
previsão de uma safra 
recorde em 2022.

A expectativa da Con-
federação Nacional da 
Agricultura e Pecuária 
(CNA) é de uma produ-
ção de 289 milhões de 
toneladas, 14% a mais 
que a safra 2021/22.

Visando aumentar a 
produtividade, os agri-
cultores terão um dos 
custos mais altos da 
história para o setor. Os 
insumos e fertilizantes 
mais caros, acarretam 
altos custos de produ-
ção, com isso a margem 
de lucro dos produtores 
passa a ser limitada.

Ainda de acordo com 
a CNA, outro fator que 
merece atenção é o de-
sempenho da economia 
brasileira. Incertezas no 
mundo econômico de-
vem influenciar o agro-
negócio neste ano de 

2022.
Em 2021, o produtor 

rural já conviveu com 
um aumento de mais de 
100% nos custos com 
fertilizantes e defensi-
vos para culturas como 
soja e milho, e a tendên-
cia é de que este quadro 
se mantenha em 2022.

Por conta disso, a 
expectativa é de que o 
Produto Interno Bruto 
(PIB) do agronegócio 
cresça em ritmo mais 
lento, ficando entre 3% 
e 5% abaixo do que foi 
registrado neste ano. Em 
comparação com o ano 
de 2020, o PIB do agro-
negócio deve fechar com 
expansão de 9,37%.

Para o Valor Bruto 
da Produção (VBP), que 
mede o faturamento “da 
porteira para dentro” 
na agricultura e na pe-
cuária, a expectativa da 
CNA é que a elevação de 
receita ocorra em menor 
ritmo frente a anos ante-
riores.

O VBP deve ser de R$ 
1,25 trilhão em 2022, 
crescimento de 4,2% em 
relação a 2021. 

A perspectiva para 
2022 é positiva princi-
palmente pelas proje-
ções de condições climá-
ticas mais favoráveis em 
boa parte do país.

A produção do agro-
negócio é dividida em 
duas safras. A primeira, 
chamada de safra de ve-

rão, é plantada no fim de 
2021 e colhida no come-
ço de 2022, e a expecta-
tiva é que ela tenha um 
recorde de produção.

“Para a segunda sa-
fra desse ser um cenário 
neutro, podendo ser al-
terado, ou seja, a situa-
ção está em aberto. 

Para a CNA apesar 
da produção enfrentar 
o desafio dos elevados 
custos de produção, a 
perspectiva de produção 
é positiva. 

Segundo estudo da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) há uma projeção 
para que o agronegócio 
do Brasil deva crescer 
5% até o final deste ano.

A boa expectativa 
para o segmento está re-
lacionada à melhora do 
cenário hídrico em com-
paração ao ano passado, 
ano em que o Brasil re-
gistrou a sua pior crise 
hídrica e energética de 
quase 100 anos

Projeções para 
o agronegócio em 2022

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

Casos de extravasamento 
de esgoto aumentam com 

chuvas de verão
O problema se agrava no período de chuvas 

devido à existência  de redes pluviais conectadas 
de maneira irregular no sistema de esgoto

Durante o mês de janei-
ro, a concessionária Águas 
de Holambra registrou um 
aumento nos casos de extra-
vasamento de esgoto no mu-
nicípio. Nesta época de chu-
vas intensas, o problema se 
agrava devido à existência de 
redes pluviais conectadas de 
maneira irregular no sistema 
de esgoto.

“Nos períodos de muita 
chuva, as interligações irre-
gulares de águas pluviais no 
sistema de esgotamento pro-
vocam a sobrecarga da rede 
de esgoto. Consequentemen-
te, ocorrem extravasamentos 
em alguns pontos da cidade”, 
observa o coordenador de 
Operações e Serviços da con-
cessionária Águas de Holam-
bra, Alan Pedra.

Por isso, o coordenador 
recomenda que os morado-
res de Holambra verifiquem 
se em suas residências exis-
tem interligações entre os 
sistemas de água pluvial e 
esgoto. Muitos munícipes, na 
verdade, até desconhecem a 

existência dessas ligações ir-
regulares.  “Mas é importan-
te que as pessoas conectem 
corretamente as redes de es-
goto e rede pluvial, pois des-
sa forma contribuem para 
o adequado funcionamento 
dos sistemas e evitam pro-
blemas decorrentes das liga-
ções irregulares”, acrescenta.

Desde 2016, a Águas de 
Holambra promove ações 
junto à população no sentido 
de alertar quanto aos proble-
mas decorrentes da conexão 
irregular entre redes pluviais 
e de esgoto.

O correto é que o lan-
çamento de água pluvial 
– captada em calhas, ralos 
de quintais e outros pontos 
- ocorra nas guias das calça-
das, de onde ela é carreada 
para as bocas de lobo. Já o 
esgoto doméstico deve per-
correr um caminho que pas-
sa, inicialmente, pela caixa de 
inspeção antes de ser despe-
jado na rede coletora e seguir 
para a estação de tratamento 
de esgoto.
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O ano começou e me 
chamou atenção o aumen-
to da procura de casais que 
desejam se divorciar ou que 
já se divorciaram e enfren-
tem problemas ou dúvidas 
concernentes à guarda dos 
filhos, justamente por te-
rem escolhido advogados 
inexperientes ou desatentos 
para representá-los. 

Embora já tenha sido o 
tema da coluna, acredito que 
seja necessário revisitá-lo e 
aprofundá-lo. 

Inicialmente, é preciso 
relembrar que os tipos mais 
comuns de guarda dos fi-
lhos menores são: (a) guar-
da compartilhada, a mais 
comum em solo brasileiro, 
quando o tempo de convívio 
com os filhos deve ser divi-
dido de forma equilibrada 
com a mãe e com o pai; (b) 
guarda unilateral, quando 
apenas um dos pais será o 
responsável pela criança e 
o outro passa a ter direitos 
de convivência e de supervi-
são na educação e desenvol-
vimento de seu filho; e (c) 
guarda alternada, quando a 
criança fica sob responsabi-
lidade exclusiva de um dos 
pais enquanto está com um 
destes. Pode ser uma sema-
na na casa de um, outra se-
mana na casa de outro, um 
mês, etc. 

Superadas as questões 
processuais do divórcio e 
homologada a decisão, po-
dem começar os conflitos. 
Geralmente o genitor que 
não mora com as crianças 
começa a criar empecilhos 
em situações não previstas 
na minuta do divórcio, mui-
tas vezes se esquivando da 
responsabilidade como pai 
ou mãe. 

É evidente que a vida 
cotidiana não é mero fluxo 
contínuo de fatos previ-
síveis. Imprevistos acon-
tecem o tempo todo e o 
profissional que auxilia os 
divorciandos precisa estar 

atento na hora de elabo-
rar a minuta do divórcio. 
O advogado deve tentar 
“prever”, com auxílio de seu 
cliente, as situações que po-
dem surgir durante o dia a 
dia dos filhos do casal para 
delimitar a responsabili-
dade de cada um dos pais 
frente a situações excepcio-
nais. Coisas pequenas como 
definir quem acompanha-
rá os filhos em consultas 
médicas, como será feita 
a divisão de gastos impre-
vistos com medicamentos, 
viagens escolares, entre 
outros, são de extrema im-
portância. Estes tendem a 
evitar o surgimento de con-
flitos e que um dos genito-
res seja sobrecarregado. 

Se bem arranjado, o di-
vórcio funcionará como 
um manual de instruções, 
trazendo para ambos se-
gurança jurídica e ainda 
preservará, da melhor ma-
neira possível, o bem-es-
tar dos menores. Uma boa 
consulta, orientação res-
ponsável e conhecimento 
técnico podem evitar futu-
ras dores de cabeça. 

A fórmula costumeira de 
apenas definir a guarda, os 
horários de visita ou retira-
da, o valor da pensão e datas 
comemorativas, não é mais 
suficiente para atender as 
necessidades do cotidiano. 
É importante se precaver, 
afinal, como diz o ditado, se-
guro morreu de velho.

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

O ano começa e a vida continua

Descomplicando o juridiquês Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 maçãs vermelhas sem casca picadas
1/2 colher (chá) de sal
Suco de 1 limão
1 colher (chá) de canela em pó
200 ml de iogurte natural desnatado
1/2 colher (chá) de noz-moscada em pó
2 colheres (sopa) de mel
1 colher (chá) de bicarbonato
2 colheres (sopa) de margarina light derretida
1 ovo batido
Raspas da casca de 1 laranja (só a parte 
amarela)

Modo de preparo
Em uma tigela, misture os pedaços de maçã 
com o suco de limão e reserve. Em outra tigela, 
peneire a farinha, o fermento, o sal, a canela, 
a noz-moscada e o bicarbonato. Num outro 
recipiente, misture o iogurte, o mel, o ovo, a 
margarina derretida e as raspas de laranja. 
Despeje devagar esse creme sobre a farinha e 
mexa até ficar uma massa uniforme.
Acrescente as maçãs e coloque em forminhas 
de empada untadas. Leve para assar em forno 
médio, preaquecido, por 20 minutos. Sirva 
morno ou frio. Se desejar, decore com fatias de 
maçã passadas por suco de limão.
Rendimento: 16 porções

Muffins de maçã

Esta receita de muffins de maçã é muito fácil de fazer. Além de 
deliciosa e prática, fica pronta em apenas uma hora!  Por se tratar de 
porções individuais,  eles  podem  ser saboreados a qualquer momento: café da manhã,  
intervalo do trabalho e até como uma opção de lanche para as crianças levarem na escola.

O Grupo UniEduK 
apoia a divulgação do 
Programa Bolsa Traba-
lho que oferece para a 
população de Holam-
bra 60 vagas. As ins-
crições estão abertas 
até o dia 7 de fevereiro 
pelo link – Bolsa Tra-
balho (https://www.bolsadopovo.sp.gov.
br/).

De acordo com a Prefeitura de Holam-
bra, o Programa Bolsa Trabalho do Gover-
no do Estado tem por iniciativa tem por 
objetivo proporcionar emprego, qualifica-
ção profissional e renda aos cidadãos em 
situação de vulnerabilidade social. 

Com duração de cinco meses, a ação irá 
selecionar e contratar cidadãos desempre-
gados por quatro horas diárias de trabalho, 

cinco dias por sema-
na, em atividades em 
órgãos públicos. 

O beneficiário con-
tará com bolsa-au-
xílio de R$540,00 e 
curso de qualificação 
profissional. 

Para participar, é 
necessário ser maior de 18 anos e morar 
no Estado de São Paulo. Também é preciso 
estar desempregado e ter renda familiar de 
até R$550,00 por pessoa.

Haverá seleção e a convocação ocorrerá 
por meio de publicação no Diário Oficial.

Com informações: Prefeitura de Holambra 
(https://holambra.sp.gov.br/noticia/desen-
volvimento-economico-e-habitacao/1993/
bolsa-trabalho-abre-inscricoes-e-disponibi-
liza-60-vagas-para-holambra.html)

Grupo UniEduK apoia: Bolsa Trabalho 
está com inscrições abertas e 60 vagas 

são destinadas para Holambra
Inscrições para o Bolsa Trabalho do Governo do Estado estão 

abertas até o dia 07 de fevereiro
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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 Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br ���������������
Especialista em Imóveis

Casa - Vila das Tulipas - Holambra
55 m2 const. / 146 m2 total. Possui 2 quartos, sala de estar integ. c/
sala de jantar e cozinha, quintal com gramado, 2 banheiros e 2
vagas de garagens.

VendaR$ 299.000,00 -

Terreno - Holland Park - Holambra
Lote à venda com 362,50 m2. Possui 14,5m de frente, condomínio
em excelente localização, área de lazer c/ piscina, quiosque c/ churrasq;
espaço p/ salão de festa, �ação subterrânea e iluminação em led.

VendaR$ 230.000,00  -

Rural - Usina - Santo Antônio de Posse
450m2 const. / 62.484m2 total. Possui casa c/ 4 quartos (1 suíte). Área
de lazer c/ piscina. 2 casas de caseiro,10 cocheiras, pista de prova de
5.000m, redondel, 8 piquetes, barracão, equip. agrícolas, e muito mais.

Casa - Reid. Flor D’Aldeia - Holambra
201 m2 const. / 405 m2 total. Possui e 3 suítes c/ ar cond; persianas
elétricas, sala de estar c/ ar cond; cozinha planejada, lavanderia, área
de lazer c/ lavabo, aquecimento solar, boiler e 3 vagas de garagens. 

Venda

(19)  99250-0414

R$ 1.550.000,00  -

VendaR$ 3.500.000,00 -
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Nº 1302
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Códi-
go Civil Brasileiro:
EXPEDITO MICHAEL FELICIANO FADARIO, nacion-
alidade brasileira, estado civil solteiro, profissão produtor 
de cachaça, nascido em Cosmópolis SP, no dia onze de 
abril de mil novecentos e noventa e seis (11/04/1996), res-
idente e domiciliado na Avenida das Dálias, 11, Residen-
cial Flor D’Aldeia, Holambra, SP, CEP:13825000,filho  de 
JOSÉ DA SILVA FADARIO e de GONÇALVINA JOSE 
FELICIANO.
VEREDIANA PATRICIA SIA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
em Cosmópolis, SP, no dia dois de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (02/01/1988), residente e domiciliada na 
Avenida das Dálias, 11, Residencial Flor D’Aldeia, Holam-
bra, SP, CEP: 13825000,filha de LUIZCARLOS ALVES 
DA SILVA e de MARILENE SIA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado 
na imprensa local.
Holambra - SP, 28 de janeiro de 2022

Nº 1303
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do 
Código Civil Brasileiro:
SIDNEI PEREIRA DOS REIS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em 
Cornélio Procópio-PR no dia dezenove de agosto de mil 
novecentos e setenta e três (19/08/1973), residente e dom-
iciliado na Gleba Manati Flores, s/n°, Pedra Grande, Ho-
lambra, SP, CEP: 13825000,filho de NARCISO PEREIRA 
DOS REIS e de TEREZINHA DE FREITAS
MIRIAN JUNCO KISU, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão contadora, nascida em Uraí, 
no dia dois de maio de mil novecentos e sessenta e sete 
(02/05/1967), residente e domiciliada na Gleba Manati 
Flores, s/n°, Pedra Grande, Holambra, SP,  CEP: 13825000, 
filha de TAKESHI KISU e de SHIZUCA ISHICAWA 
KISU.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado 
na imprensa local.
Holambra - SP, 28 de janeiro de 2022

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

● EMPREGOS ●

9 9695-1108              9 9324-0632

Montagem e 
Manutenção de estufa 
metálica e madeira – 
Lavagem de plástico

CNPJ 16.724.864 0001-96

Empresa de produção de flores e plantas em Holambra contrata:

TRABALHADOR RURAL
SERVIÇOS GERAIS

• Requisitos: Saber trabalhar em equipe, ser proativo 
e organizado, ter experiência na área. Residir em 
Holambra ou Artur Nogueira.
• Remuneração: R$ 1474,00 + cesta básica 
(assiduidade).
• Transporte oferecido pela empresa.

Venha fazer parte da nossa equipe.
Envie seu currículo no e-mail: curriculo.holambra@gmail.com

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

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

VENDO - Vasilhame Retornável  de Coca Cola R$ 1,00 cada. 
988352244 ligue!!!!

Empresa de produção de flores e plantas contrata:

Com experiência na área rural e em 
Irrigação e pulverização. 

Interessados enviar currículo para 
bmgsolucoes@yahoo.com.br

TRABALHADOR
RURAL
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Cada dia um flash lá na Rede Globo. Com Poliana Abritta curtindo uma viagem em família na Argentina e Maju Coutinho diagnosti-
cada com covid-19, Mariana Gross precisou assumir o comando do “Fantástico” de domingo (30). Disseram que a jornalista fez sucesso 

nas redes sociais e recebeu diversos elogios por sua postura diante do dominical. “Solta, segura e com aquele carisma carioca que a gente 
ama”, definiu um twitteiro. Contratada da Globo desde 2001, Mariana é uma das comentadoras dos desfiles de Carnaval do Rio e também já assumiu 

as bancadas do “Bom Dia Brasil” e do “Jornal Nacional”. Ela se virou nos trinta. Tipo:  Duas por uma. 

Jornalista agradou ao público 

Troca de cadeiras

Voltando para o seu lado cantor

 “The Voice +” tem novas mudanças. Em comunicado à coluna 
Fique Ligado, a Tv Globo explicou que, com a mudança no cro-
nograma de gravações, houve um conflito com as agendas dos 
cantores Daniel e Mumuzinho, técnicos da atração. Cronograma 
de gravação sofreu alterações que coincidiram com as agendas 
dos talentos e impactaram diretamente a escalação do reality. Os 
técnicos Mumuzinho e Daniel deixam suas cadeiras, que passam 
a ser ocupadas por Carlinhos Brown e Toni Garrido, que estreia 
na família ‘The Voice’. Os dois se juntam à Ludmilla e Fafá de Be-
lém no time de técnicos da nova temporada da atração, que será 
apresentada por André Marques, e com Thais Fersoza, também 
estreante, com a missão de mostrar os bastidores. 

Finalmente Ronnie Von resolveu dar um tempo para sua vida de cantor. Ultimamente estava mais envolvido com seu lado de apresentador de TV. Ronnie Von foi 
sucesso nos anos 1960 e 70, com as canções “Meu Bem”, “A Praça”, “Cachoeira” e “Tranquei a Vida”. Nesse trabalho, ele celebra a amizade de 55 anos com a roqueira 
Rita Lee com o lançamento nas plataformas (em áudio e vídeo) de uma versão para o clássico “Só de Você”, lançado pela cantora em 1982.  O lançamento chegou 
aos apps de áudio e às redes sociais de Ronnie no dia 1º de fevereiro. “A Ritinha está na minha vida há 55 anos, é uma amiga muito querida, e o videoclipe foi uma 
maneira de homenageá-la, diz o cantor e apresentador.

O imperador no topo das rádios

Gente, olha isso. Cantores e duplas sertanejas dominam o ranking das músicas mais tocadas 
nas rádios do Brasil. Gustavo Lima, é o primeirão do ranking, com a música “Bloqueado”.  Em 
seguida vem George Henrique e Rodrigo Feat, com participação de Marília Mendonça can-
tando “Vai lá em casa hoje”  e em terceiro vem chegando a dupla Zé Neto & Cristiano vem com 
o modão “Ela é Ela”. De um ranking de 50 músicas 97% são do mundo sertanejo moderno. Mas 
vou te dizer, as letras das canções são pobres demais, vale só o ritmo dançante. Não dá pra 
cantar não. Só dançar e esquecer a letra. rsrsrsrs

Auxilia sempre, porquanto o bem 
é a melhor terapia do espírito.


