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Tarifas de água e 
esgoto terão reajustes

No próximo mês, as tarifas de água e esgoto terão um reajuste de 8,41% e os serviços de 
24,52%. Vereadores solicitaram à Prefeitura que intervenha junto à Águas de Holambra para 
que haja redução do acréscimo. O Prefeito Fernando Capato pediu à agência reguladora para 

que o repasse seja de apenas 50% do valor do reajuste, ao contribuinte.       3

Carnaval
Sem festividades na cidade  e seguindo recomendações do Governo do Estado, a 
Prefeitura de Holambra cancelou o ponto facultativo do Carnaval e as repartições 
e serviços públicos terão expediente normal nos dias 15,16 e 17 de fevereiro

Saúde
Idosos acima dos 88 anos começam 
a ser vacinados. Outras faixas etárias 
devem aguardar os novos lotes

Operação Cata-bagulho
Prefeitura realizará coleta nos bairros 
em datas alternadas. População poderá 
colaborar fazendo o descarte correto e 
nos dias certos.

Comércio
Mesmo com a flexibilização no último 
final de semana,  o movimento de 
vendas não atendeu as expectativas 
dos comerciantes

Obras
A obra iniciou em meados do ano passado. 
No fim de dezembro, foi inaugurado o Portal 
de aço, que interliga a Rodovia SP-107 com 
a região central pela rua Campo das Palmas. 
O que deveria ser mais um monumento de 
atração turística tem irritado moradores 
dos condôminos, motoristas e comerciantes 
devido às constantes manutenções.  5
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Os novos valores passam a vigorar a partir do próximo mês
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Editorial

A pandemia Covid-19, moti-
vada pelo Coronavírus ,  atingiu 
todos os habitantes humanos do 
planeta. Mas ela foi mais cruel 
com as camadas mais baixas da 
população. 

Estudos econômicos mostram 
que o crescimento da população 
pobre acentuou-se neste período 
pela falta de oportunidades de 
trabalho e deslocamento. 

No início da pandemia, o go-
verno federal pressionado por ou-
tras instâncias do poder, acabou 
sabiamente lançando mão do au-
xílio emergencial que acabou no 
mês passado

Pagando diretamente ao in-
teressado por meio de seu CPF, o 
governo acabou com os interme-
diários e deu celeridade ao pro-
cesso, no que pese a quantidade 
de pessoas beneficiadas: aproxi-
madamente 60 milhões.

Atualmente, sem retorno ao 
crescimento econômico, com o 
nível de transmissão da doença 

ainda muito alto, o grosso des-
ta população volta aos níveis da 
miséria e vivem ameaçados pela 
fome.

Cabe aos governos, aí não só o 
federal, mas o estadual e o muni-
cipal, criarem programas de aju-
da e de geração de renda para os 
brasileiros que vivem nesta situa-
ção precária. Não basta esperar a 
ajuda do céu. 

No caso específico das cidades 
pequenas, no nosso caso Holam-
bra, a capacidade criativa dos go-
vernantes pode acionar a socie-
dade civil organizada e mobilizar, 
com sua liderança e exemplo, um 
programa de desenvolvimento de 
oportunidades para geração de 
renda e trabalho nestes tempos 
de crise. 

Sabe-se hoje, pelos estudos da 
Fundação Getúlio Vargas e de ou-
tras Instituições de Pesquisa,  que 
cada real colocado nas mãos das 
pessoas sem renda acabam vol-
tando aos cofres públicos com um 

aumento de 30 centavos, motiva-
dos pela circulação do dinheiro e 
da movimentação da economia, 
especialmente no setor de alimen-
tos e vestuários. 

Afinal os reais dos bolsos dos 
pobres não vão parar na Suíça, 
mas nos mercados, nos mercadi-
nhos, nas feiras, nas lojinhas, na 
banca de frutas, na bolsa da cos-
tureira, no dia a dia do pedreiro, 
no churrasquinho de domingo...

Somos uma sociedade capita-
lista, com o foco centrado no con-
sumo. À medida que se consome 
não se movimenta a produção? À 
medida que a produção aumenta 
e que o comércio se amplia, a ar-
recadação do estado não cresce? 
Então onde está o problema?

Talvez o maior problema es-
teja na miopia social de nossos 
governantes dos quais, poucos, 
pouquíssimos sabem o que é a 
fome, a falta de moradia, a falta 
de trabalho, a falta de dignidade 
humana, a falta de esperança.

Ajuda Emergencial Histórias de Dona Ilda

Essa data, para mim, foi 
de muita importância. Nes-
se dia eu fui até ao local, no 
bairro do Taquaral, onde 
havia muitas pessoas, car-
ros, enfermeiros.

Procurei o número para 
onde eu deveria ir. Em um 
grande galpão havia mui-
tas mesinhas, algumas com 
pessoas recebendo os que 
chegavam e outras com 
enfermeiros e seus equipa-
mentos para seu trabalho. 
Tudo perfeitamente orga-
nizado.

Na chegada me pergun-
taram se eu queria  ir no 
grupo dos de mais de 90 
nos de carro ou a pé. Prefe-
ri andar uns 60 metros. Dei 
alguns dados que me pedi-
ram e fui para a mesa onde 
eu receberia a vacina tão 
esperada.

Minha filha Sílvia,  com 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

sua câmera fotográfica 
guardou para sempre esse 
momento tão importante,-
que tanta segurança e paz 
nos trouxe!

Pelas idades foram divi-
dindo os grupos e assim o 
trabalho correu com muita 
tranquilidade e organiza-
ção.

O grupo que preferiu re-
ceber a vacina em seu car-
ro formou uma fila e foram 
sendo atendidos dentro de 
seu carro.    

Todo mundo me pergun-
tava se eu não tinha medo 
de ter dor na aplicação. 
Quero contar a todos que 
ainda não a receberam, 
que não sentimos quase 
nada na picada! E em se-
gundos estamos vacina-
dos! E sossegados!!! 

Parabéns aos organiza-
dores desse evento que 
com capacidade demons-
traram o êxito de um gran-
de acontecimento .  

8 de fevereiro 
de 2021

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br

PO ND E RA NDO
V i s i t e  H o l a m b r a

Semana passada (2/2) a área 
política estreou de roupa nova, de 
brechó por certo, e expectativas 
para bola de cristal nenhuma bo-
tar defeito. Com a faca e o queijo 
na mão – leia-se, presidentes do 
Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados – Jair Bolsonaro deve 
impulsionar seus projetos pesso-
ais e para o Brasil, certamente já 
de olho em...2026.

E ainda pode contar com o 
“Centrão” para aprovar suas pro-
postas desde que, frise-se, possa 
quitar suas dívidas com aqueles 
parlamentares – e não foram 
poucos – que lhe deram de ban-
deja um resultado de “barba, ca-
belo e bigode”. Se não conhece 
a expressão, explico em outro 
momento. Isto, ressalte-se tam-
bém, se os 263 deputados e 71 
senadores conseguirem respon-
der incólumes a crimes como 
improbidade administrativa, la-
vagem de dinheiro, corrupção, 

Samba do Crioulo Doido
assédio sexual, estelionato, enri-
quecimento ilícito, calúnia, injúria, 
difamação, falsidade ideológica 
e eleitorais. São casos em anda-
mento nos Tribunais de Justiça 
dos Estados, na Justiça Federal, no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e no Supremo Tribunal Federal. 
Tutti buona gente!

Digno de destaque é o proces-
so em que o presidente da Câma-
ra de Deputados – Arthur Lira - é 
acusado por suposto recebimen-
to de propina de R$ 106 mil do 
então presidente da CBTU (Com-
panhia Brasileira de Transportes 
Urbanos) Francisco Colombo, em 
2012. Até tu, Brutus?

Recentemente, o presidente 
Jair Bolsonaro disse que “acabou” 
com a operação Lava Jato porque, 
no governo atual, não há corrup-
ção a ser investigada. Bem, como 
sabemos existe mais de um Brasil 
em andamento. E como vossas 
excelências não podem ser presas 

em face da imunidade parlamen-
tar, que se prendam ladrões de 
comida neste país que é o terceiro 
maior exportador de alimentos do 
mundo. 

Aliás, segundo estudo dos 
conceituados pesquisadores Kar-
thik Reddy, Moritz Schularick e 
Vasiliki Skreta, o Brasil é conside-
rado, junto com os três outros pa-
íses que fazem parte do Mercosul 
(Argentina, Paraguai e Uruguai), 
um dos que mais concedem imu-
nidades legais a seus parlamenta-
res. Entendeu?

E um dos casos mais eloquen-
tes é o do ex-presidente do Sena-
do Federal e atual líder da maioria: 
o Senador Renan Calheiros. O STF 
abre 17º inquérito para investigá-
-lo. Sem comentários.

E assim, la nave va. Como 
tudo em nossa política se resume 
a $$$, agora é pagar para ver. 

Até mais ver.
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Conta de água ficará mais cara a partir de março

Esdras Domingos

Todo início de ano o bolso 
pesa mais, ou se esvazia mais, 
com os impostos, como IPVA 
e IPTU, e os gastos do mês 
natalino. Mesmo em tempo 
de pandemia as cobranças e 
compromissos não deixam 
de chegar à casa de cada um.

No próximo mês, as tari-
fas de água e esgoto terão um 
reajuste de 8,41%. Os ser-
viços, como ligação de água 
ou esgoto, desligamento no 
cavalete, reparo em calçada, 
multa por violação lacre, li-
gação irregular e adulteração 
de hidrômetro, entre outras 
coisas, terão um aumento de 
24,52%.

Os reajustes foram publi-
cados no fim do mês passado 
no Diário Oficial do Municí-
pio de Holambra. Com atu-
alização dos valores, quem 
gasta até 10 metros cúbicos 
por mês em sua residência 
passará a pagar R$47,20, 
sendo R$ 23,60 da tarifa de 
água e R$ 23,60 de esgoto. Já 
as casas que consomem 15 
metros cúbicos pelo mesmo 
período, terão uma conta de 
R$ 72,10, sendo R$ 36,05 re-

ferentes à água e R$ 36,05 ao 
esgoto.

Conforme esclareceu a 
Águas de Holambra Sanea-
mento SPE Ltda, concessioná-
ria responsável pelo abasteci-
mento e tratamento do esgoto, 
o reajuste tarifário é realizado 
anualmente, em cumprimen-
to à Cláusula 21.01 do contra-
to de concessão firmado entre 
a concessionária e o Saehol 
(Serviço de Água e Esgoto de 
Holambra).

De acordo com a conces-
sionária, para a composição 
do valor do reajuste anual, o 
cálculo utilizado segue uma 
fórmula paramétrica previs-
ta no contrato de concessão, 
que contempla índices como 
o INCC (Índice Nacional de 
Custo de Construção) e o ICC 
(Índice de Confiança do Con-
sumidor). A Águas de Holam-
bra explicou que a variação 
anual desses índices deter-
mina a porcentagem do re-
ajuste, podendo ser positivo 
ou negativo, como ocorreu 
em 2020, por exemplo.

Em relação ao início da 
vigência do reajuste, a me-
dida segue a resolução emi-
tida pela agência reguladora 

Reajuste de 8,41% nas as tarifas de água e esgoto foi publicado no Diário Oficial do Município

Vereadores pedem intermediação da Prefeitura
Os vereadores e secretários da mesa diretora da Câ-

mara Municipal, Fabiano Soares (PODE) e Hermindo Felix 
(PSDB), solicitaram, por meio de indicação, que o Prefeito 
Fernando Capato (PSD) intervenha junto à Águas de Ho-
lambra para que  haja redução do reajuste. A solicitação 
foi apresentada na sessão do Legislativo desta semana.

No fim de janeiro foi publicado Diário do Município 
o reajuste das tarifas de água e esgoto, em 10,21%, e de 
24,52%. A conta ficará mais cara a partir de março.

Os vereadores fizeram uma visita à concessionária para 
entender os motivos e cálculos para os reajustes. Porém, 
na indicação, eles lembram que “muitos munícipes perde-
ram seus empregos ou encontram-se em situação difícil 
devido à crise gerada pela pandemia”.

Fabiano e Hermindo salientaram que o “reajuste pratica-
do está acima do que a população poderia suportar”. “As-
sim, solicitamos que o Poder Executivo faça a intermedia-
ção junto à agência reguladora (ARES) e a empresa Águas 
de Holambra, para que este reajuste deixe de ser aplicado”.

Ares/PCJ nº 375, divulgada 
em 27 de janeiro de 2021, 
que estabelece a aplicação a 
partir de março de 2021.

Tarifa social
A Águas de Holambra res-

saltou ainda que o programa 
Tarifa Social é oferecido para 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, para 
as quais o consumo limita-se 
em até 10 metros cúbicos por 
mês. “Para solicitar o benefí-
cio, o usuário deve entrar em 
contato com a área de Res-
ponsabilidade Social que fará 
o atendimento e a orienta-
ção em relação às formas de 
adesão, critérios de avaliação 
das informações e documen-
tações disponibilizadas pelos 
pleiteantes”.

Além desse benefício, a 
concessionária informou que 
os programas sociais promo-
vidos pela empresa desde 
o início da concessão já en-
volveram a participação de 
10.591 pessoas em mais de 
161 ações realizadas.

Em 2020
No ano passado, o valor 

da tarifa de fornecimento de 
água e esgoto em Holambra 
teve um reajuste negativo 
1,51%. A redução do preço, 
segundo a concessionária, se 
deu em função da diminuição 
de custos de operação com 
consumo de energia elétrica, 
o que impactou no cálculo 
previsto em contrato e ho-
mologado pela agência regu-
ladora ARES-PCJ. 

Prefeito se adianta
Na semana passada, o JC 

Holambra publicou a solici-
tação do prefeito Fernando 
Capato à agência reguladora 
ARES-PCJ. Através de docu-
mento oficial, o chefe do Exe-
cutivo ressaltou o forte impac-
to gerado pela pandemia nas 
áreas comercial e econômica, 
que resultou em perda de em-
pregos, redução de negócios e, 
em última instância, no bolso 
do morador, que viu reduzida 
sua disponibilidade financeira 
para pagamento das contas.

O ofício sugeria o repasse de 
apenas 50% do valor do reajus-
te ao contribuinte, congelando 
o restante até 31 de dezembro 
deste ano ou enquanto durar o 
Estado de Calamidade.
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Para viver cada dia, sem erguer a 
nossa voz. Doemos paz e alegria aos que 

vivem junto a nós.       Chico Xavier

Há quase seis meses e as obras 
no portal parecem intermináveis

As obras no novo portal 
de Holambra, que interliga a 
Rodovia SP-107 com a região 
central pela rua Campo das 
Palmas, parecem que são in-
termináveis. O que deveria 
ser um cartão postal se trans-
formou há quase seis meses 
em uma confusão.

Devido às obras, manu-
tenções e decorações, a rua 
Campo das Palmas, normal-
mente está, em uma das mãos 
interditadas. Isso vem atrapa-
lhando a vida de quem usa a 
via diariamente na altura do 
portal.

A rua interliga regiões de 
condomínios e sítios com a 
cidade, além de ser uma das 
entradas para quem vem de 
outros municípios. A pouca 
sinalização no local deixa os 
motoristas mais perdidos, não 
sabendo onde são os desvios, 
fazendo com que, alguns, in-

frinjam leis de trânsito, como 
frear bruscamente.

Mas quem tem sentido os 
transtornos na pele são as 
empresas e comércios insta-
lados na região do portal. Al-
guns tiveram que fazer obras 
para se adequarem ao novo 
monumento.

O novo portal
Em meados de setembro 

de 2020, na rua Campos das 
Palmas, já próximo a rodovia, 
começou a surgir a estrutura 
tubular. Na primeira etapa, 
por erro de projeto ou execu-
ção, as pontas baixas do arco 
passaram a impedir a entra-
da de caminhões e veículos 
maiores no comércio ao lado.

O portal já recebeu trepa-
deiras floridas; um sombrite, 
que de uma hora para outra, 
passou a parecer uma crisá-
lida que se recolhe para se 

transformar em borboleta, e, 
por fim, uma centena de va-
sos. Cada intervenção é mais 
uma obra e mais uma interdi-
ção na via.

A obra foi “encerrada” em 
dezembro para inauguração 
antes do apagar das luzes da 
gestão passada. Porém, vie-
ram às águas de janeiro e, aos 
poucos a estrutura começou a 
ceder e quase que diariamen-
te a via precisava ser fechada 
sem aviso prévio causando in-
cômodo, principalmente aos 
moradores dos condomínios.

O portal, que cedeu, teve 
que às pressas, ser escorado 
com andaimes dificultando 
o trânsito e colocando em 
risco os vizinhos e os moto-
ristas que por ali trafegam.  
De acordo com moradores e 
usuários da via, muitas ve-
zes caminhões que dão sinal 
para sair da rodovia e entrar 

no recuo do portal são pegos 
de surpresa e freiam brus-
camente, pois não há uma 
boa sinalização apontando 
a interrupção do trafego. “A 
única placa que existe é uma 
precária para quem vem do 
centro pela Rua das Palmas, 
apontando desvio, que a 
maioria nos motoristas can-
sados por falta de explicação 

e resolução do problema, não 
respeitam”, reclamaram ao JC 
Holambra.

Essa obra foi viabilizada 
por uma emenda parlamentar 
de R$ 270.476,19, obtida jun-
to ao deputado federal Baleia 
Rossi (MDB). O convênio com 
o Ministério do Turismo para 
a construção do novo portal 
foi firmado em junho de 2018.

Trânsito é liberado no portal
O trânsito no novo Portal, entre a Rodovia SP-107 e a Rua Cam-

po das Palmas, voltou ao normal na tarde de ontem. A informação 
é da assessoria de comunicação da Prefeitura.

No período da construção, que levou três meses, a Prefeitura 
explicou que durante o posicionamento da estrutura sobre os pi-
lares de sustentação, realização de soldas, colocação de tirantes e 
colocação do sombrite e vasos houve a necessidade de interdição 
parcial e temporária da via. Para execução da lombofaixa houve 
necessidade de fechamento integral. “Todas as intervenções fo-
ram informadas previamente por meio de notas à imprensa ou 
publicações em redes sociais oficiais.”

O Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural 
identificou “discreta movimentação da estrutura”, demandando a 
interrupção do tráfego para execução de serviços imediatos. O se-
tor esclareceu que os trabalhos de readequação e reforço da obra 
devem se estender por aproximadamente 30 dias.

O portal foi projetado em estrutura metálica seguindo o con-
ceito da Ponte Arqueada de Leonardo da Vinci. A prefeitura sa-
lientou que o objetivo da obra, à época, era ornamentar o aces-
so à cidade pela Rua Campo das Palmas a partir de um projeto 
alinhado com a vocação da cidade para o turismo e a produção 
de flores.
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Idosos acima de 88 anos começam a ser vacinados

A aplicação está sendo fei-
ta na Unidade Básica Santa 
Margarida, no bairro Jardim 
das Tulipas, das 8h às 16h. 
É necessária a apresentação 
de um documento de identi-
ficação com foto e o Cartão 
Cidadão. Idosos acamados, 
que são acompanhados por 
agentes de saúde em seus 
domicílios, receberão a dose 
em casa, sem a necessidade 
de agendamento.

O município recebeu nes-
ta terça-feira (9), de 65 doses 
do antígeno CoronaVac, pro-
duzido pelo Instituto Butan-
tan em parceria com a far-
macêutica chinesa Sinovac, o 
que tornou possível a amplia-
ção no processo de imuniza-

ção. Para evitar que idosos 
de outras faixas etárias pro-
curem por vacina neste mo-
mento  , o Diretor de Saúde, 

Valmir Marcelo Iglecias  avisa 
que  “Conforme  recebermos 
novos lotes, ampliaremos o 
processo de imunização”.

Atualização de dados da Covid em Holambra

Epidemiologia Quantidade

casos da doença 786

Considerados curados 743

pessoas aguardam o resultado de exames 87

pessoas morreram vítimas da doença 06

já foram imunizadas 384

ÁGUA DE CHUVA
NÃO É ESGOTO!

A tubulação da água de chuva (galeria de água pluvial) 
deve ser separada do esgoto (rede de esgoto).

Se os dois volumes se misturam, o sistema sobrecarrega e pode 
causar extravasamento e retorno de esgoto para as residências.

Mantenha o 
seu imóvel 

regularizado!www.aguasdeholambra.com.br

Teve início na última quarta-feira, 10 de fevereiro a vacinação 
contra a COVID-19 de idosos a partir de 88 anos de idade

2ª dose Destinada aos 
profissionais da Saúde

O Departamento recebeu também 
nesta terça-feira 134 doses destinadas 
aos profissionais que atuam na linha de 
frente de combate ao novo coronavírus 
e que começaram a ser imunizados na 
cidade no dia 21 de janeiro. A aplicação 
ocorre na UBS Santa Margarida, das 8h às 16h. 
A orientação é de que os trabalhadores verifiquem no 
comprovante de vacinação a data indicada para rece-
bimento do complemento, garantindo assim  a eficácia 
do produto.
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Muita gente não sabe , mas 
moradores de Holambra podem 
solicitar gratuitamente reparos 
em postes de iluminação pública 
por toda a cidade. O serviço, ofe-
recido pela Prefeitura por meio 
do Consórcio para o Desenvolvi-
mento Sustentável (CONDESU), 
pode ser acionado a qualquer 
momento pela internet, através 
do site www.holambra.sp.gov.br, 
na aba de Serviços, ou pelo tele-
fone 0800 770 5676, com aten-
dimento das 8h às 18h.

As luminárias de ruas e espa-
ços públicos são, todas elas, ge-
orreferenciadas e identificadas, 
em placas, por códigos numéri-

cos que devem ser informados 
no ato da solicitação. Entre as 
intervenções disponíveis estão 
consertos de postes ou braços 
danificados, troca de lâmpadas 
apagadas ou com funcionamen-

to irregular e manutenção de ca-
bos rompidos.

Servidores municipais rea-
lizam periodicamente rondas 
para identificação de problemas, 
mas todo morador pode contri-
buir para tornar os reparos mais 
ágeis. “A colaboração das pesso-
as é muito importante para fazer 
com que as falhas sejam mais ra-
pidamente informadas às equi-
pes de reparos”, explica o diretor 
municipal de Parques e Jardins, 
Rodrigo Alexandre da Silva.

De acordo com informações 
do consórcio, Holambra tem 
hoje 3.631 pontos de iluminação 
pública.

O serviço de coleta de lixo 
domiciliar realizado nos bairros 
Alegre, Palmeiras, Borda da Mata, 
Palha Grande e também na região 
do Uniflor será alterado, a partir 
da próxima segunda-feira, dia 15 
de fevereiro, para segundas e sex-
tas-feiras.

De acordo com o diretor muni-
cipal de Parques e Jardins, Rodrigo 
Alexandre da Silva, a medida, ali-
nhada nesta quinta-feira (11) com 
a empresa responsável pelo reco-
lhimento desse material, visa re-
duzir o período de acúmulo de lixo, 
que chega atualmente a até 5 dias.

“A coleta nessas localidades é 
feita hoje às quartas e sextas, o 
que deixa esses moradores de-
sassistidos aos sábados, domin-
gos, segundas e terças, até cinco 
dias entre o serviço de sexta e o 
da próxima quarta-feira”, conta. 
“A intenção é organizar melhor 
as datas de coleta para que não 
haja tanta espera entre uma reti-
rada e outra”.

As demais rotas do serviço de 
coleta de lixo doméstico seguem 
as mesmas, sem alterações.

Solicite gratuitamente reparos na 
iluminação pública

Coleta de Lixo no Palmeiras e Alegre será 
feita às segundas e sextas a partir do dia 15

Na cozinha com o
Jornal da Cidade

3 ovos
500 g de maionese
1/2 lata de creme de leite (sem soro)
1 cebola picadinha
3 dentes de alho picadinhos
1 kg de batatas cortadas em cubinhos
3 cenouras cortadas em cubinhos
1 lata de milho em conserva
1 lata de ervilha em conserva
1 punhado de vagem cortada em pedaços grandes
1/2 xícara (chá) de palmitos picados
1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
1 maçã cortada em cubinhos
50 g de queijo ralado
1/2 maço de salsinha picadinha
suco de 1 limão
sal e pimenta-do-reino a gosto
3 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo
Coloque os legumes (batatas, cenoura e vagem) ainda crus 
e cortados para cozinhar em uma panela com água — se 
possível, coloque cada tipo de legume para cozinhar em 
uma panela diferente.
Em seguida, cozinhe em fogo baixo até que fiquem “al dente” 
(não muito mole!).
Quando já estiverem cozidos, descarte a água e deixe os 
legumes esfriarem.
Em outra panela, cozinhe os ovos e, em seguida, descas-
que-os e pique-os em pedaços grandes. Reserve.
Em um recipiente grande, coloque a cebola, o alho, o azeite, 
o suco do limão, a salsinha, o sal, a pimenta-do-reino e de-
mais temperos que desejar, e misture tudo.
Em seguida, adicione ao recipiente os legumes já cozidos, 
as maçãs, o milho, a ervilha, o palmito e as azeitonas e torne 
a misturar tudo delicadamente.
Experimente um pouco e, se necessário, corrija o sal.
Por último, acrescente o creme de leite e a maionese e mis-
ture delicadamente.
Coloque a salada no refratário onde será servida.
Finalize adicionando uma camada de maionese e salpican-
do queijo ralado.
E, bom apetite!

Salada de maionese com maçã

Para esses dias de calor pre-
cisamos de muita bebida 
gelada e alimentos re-
frescantes. A salada de 
maionese com maça,  
acompanhada de car-
nes grelhadas ou sal-
sicha cozida,   é uma 
boa  opção para uma 
refeição leve, saborosa, 
nutritiva e o que é melhor,  
não é quente!

Coleta de Lixo Doméstico
Centro
De segunda-feira a sábado, a partir das 7h.
 
Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Morada das Flores, Groot, Jardim 
das Tulipas e Jardim Holanda
Terça-feira, quinta-feira e sábado, a partir das 7h.
 
Imigrantes
Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, a partir das 7h.
 
Fundão, Pinhalzinho, Danúbio Azul e Camanducaia
Terça-feira e quinta-feira, a partir das 7h.
 
Palmeiras, Palha Grande, Uniflor, Alegre e Borda da Mata
Segunda-feira e sexta-feira, a partir das 7h.
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Entre os dias 15 e 19 
de fevereiro, a Prefeita re-
alizará mais uma etapa da 
Operação Cata-Bagulho no 
município. O trabalho con-
siste na coleta de materiais, 
como móveis danificados 
ou velhos e restos de poda, 
descartados na frente das 
residências pelos morado-
res. O serviço terá início às 
7h30 e segue até 16h30, 
respeitando cronograma de 
bairros.

A ação tem o objetivo de 
impedir o depósito irregu-
lar de lixo em locais como 
vias públicas e terrenos bal-
dios, prejudicando a con-
servação do espaço público, 
e evitar a proliferação de 
animais peçonhentos e do 
mosquito transmissor de 
doenças como dengue, zika 
e chikungunya.

Para o sucesso dessa 
operação é importante que 
a população de Holambra 

colabore e não misture os 
descartes, uma vez que,  
lixo doméstico, restos de 
construção civil e materiais 
eletrônicos não serão reco-
lhidos neste trabalho.

“Peço que a população 
descarte os materiais nos 
dias corretos de circulação 
do cata-bagulho em cada 
bairro, antes das 7h30”, so-
licita José Marcos de Souza, 
diretor municipal de Servi-
ços Públicos.

Nova etapa da operação 
‘cata-bagulho’ acontecerá na 

próxima semana
Para que esse trabalho seja produtivo, é importante que a população 

colabore e não faça descartes da forma errada

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Tatiane Dias

Com o auxílio de drone, 
os alunos dos 3º, 5º e 7º 
semestres do curso de En-
genharia Agronômica da 
FAAGROH – Faculdade de 
Agronegócios de Holambra 
(Grupo UniEduK) realiza-
ram uma aula prática de 
colheita de milho para sila-
gem. A utilização da ferra-
menta tecnológica possibi-
lita uma visão mais ampla 
da área e mostra todo o 
campo de cultivo. 

Em resumo, a silagem 
de milho é um dos itens 
mais importantes na ali-
mentação de bovinos. Isso 
porque a planta oferece 
grande volume de alimen-
to aceitável ao paladar dos 
animais, digestível e rico 
em energia, o que, por con-
sequência, resulta em um 
excelente potencial para a 
produção de leite e carne.

Assim sendo, na opor-
tunidade, os estudantes 
receberam informações 
sobre: fisiologia vegetal 
da cultura do milho; pra-
gas; produtividade; colhei-
ta; processo de silagem; 
avaliação da qualidade da 
silagem (granulometria); 
entre outros. 

“A profissão de enge-
nheiro agrônomo é peça 

central no desenvolvimento 
agrícola do Brasil. As ativi-
dades práticas proporcio-
nam uma melhor assimila-
ção do conteúdo, o convívio 
com situações que ele en-
contrará no campo, além de 
promover a oportunidade 
de ver fenômenos que, mui-
tas vezes, são explicados 
apenas em teorias. Portan-
to, atividades como esta 
irão propiciar que o mesmo 
adquira uma formação ro-
busta, sólida e competente 
para atuar no mercado de 
trabalho”, destaca o pro-
fessor Ronan Machado, um 
dos docentes envolvidos na 
atividade. 

Por fim, também fize-
ram parte da aula práti-
ca outros professores de 
Engenharia Agronômica e 
Medicina Veterinária. 

Vestibular Continuado
O Grupo UniEduK ofe-

rece mais de 25 opções de 
cursos diferentes nas áreas 
de Saúde, Humanas, Exatas, 
Tecnologia e Agronegócio. 
São cursos de graduação 
presencial e a distância, 
pós-graduação e cursos 
técnicos nas cidades de In-
daiatuba/SP, Jaguariúna/SP 
e Holambra/SP.

Inscreva-se! – Vestibu-
lar Continuado

Alunos do curso de Engenharia Agronômica 
realizaram a colheita, uma atividade prática que 

proporciona melhor assimilação do conteúdo

Aula prática da FAAGROH com auxílio 
de drone amplia visão do campo de 

cultivo de milho para silagem
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Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:
Segunda-feira: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro
Quarta-feira: Imigrantes  e Residencial Moinho
Quinta-feira: Imigrantes e Vila Nova
Sexta-feira: Camanducaia e Pinhalzinho

Obs: A próxima ação está prevista para a semana do dia 8 de março.
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Noemi Almeida

Em Holambra as mulhe-
res ocupam diversos cargos 
de liderança e marcam pre-
sença em todas as principais 
atividades da cidade, inclu-
sive no meio agrícola.  As-
sim também encontramos 
mulheres cientistas. Nesta 
quinta-feira foi comemora-
do o dia Nacional das Mulhe-
res e Meninas na Ciência.  O 
jornal da cidade entrevistou 
a Agrônoma e Mestre em 
ciências de solos tropicais 
Anne-Marie van Logchem 
Holman. Nascida na Holan-
da, está estabelecida na ci-
dade das flores há mais de 
20 anos e utiliza o método 
científico para incentivar 
crianças por meio de proje-
tos educacionais. Confira a 
entrevista: 

1. Na sua infância, 
quais foram os incentivos 
que os seus pais lhe davam 
para se tornar cientista?

Quando era pequena, ha-
via muito estímulo da curio-
sidade em conversas e expe-
riências.  Muitas perguntas 
que me fizeram  pensar e 
olhar com outros olhos para 

uma mesma situação. Meus 
pais viajaram com a minha 
irmã e eu para conhecermos 
outros lugares, outros paí-
ses, culturas e pessoas. Mi-
nha mãe nos levava para o 
teatro, oficinas de arte, cine-
ma... Até hoje gosto de coisas 
novas, diferentes.

2. Você tem alguma 
mulher como inspiração? 

A prof. Dra. Marie Louise 
Fresco, da minha época de 
faculdade. E mais recente-
mente, a prof. Dra. Rosaura 
Soligo, que me inspirou a tra-
balhar mais focada nas pes-
soas, dentro das áreas profis-
sionais, com quem lido.

3. Como e quando foi 
que você decidiu seguir a 
carreira de pesquisa na 
sua área? 

Foram coisas que aprendi 
na faculdade e de quais duvi-
dava, que achava antigas ou 
incompletas. Daí o interesse 
em pesquisar, contribuindo 
para os conhecimentos aca-
dêmicos com forte reflexo 
para as práticas de produ-
ção de mudas, flores, plantas 
ornamentais e FLV (frutas, 
legumes, verduras).

4. Por ser uma área 
majoritariamente de ho-
mens você sentiu dificulda-
des?

Já trabalhei em comuni-
dades muito machistas onde 
não era muito bem ouvida. 
Simplesmente saí de lá. Co-
munidades onde só homens 
tomam as decisões são ultra-
passadas, na minha opinião.

5. Como foi que você 
montou a sua empresa? 

Junto com meu atual ma-
rido começamos com pes-
quisa na área de manejo de 
irrigação para maior efi-
ciência de uso da água em 
produção agrícola e, conse-
quentemente, redução de 
desperdício. Isso há 20 anos. 
Uma tendência mais atual 
que nunca!

6. Quais foram os de-
safios que você enfrentou 
ao vir para o Brasil? Você 
notou alguma diferença 
cultural no sentindo em-
presarial? 

Quis muito unir ciências 
de solo com manejo de irri-
gação, algo que naquela épo-
ca era algo novo. O Brasil foi 
ótimo para isso porque aqui 

há, até hoje, maior liberda-
de de pensamento, de testar 
coisas novas, de desafiar co-
nhecimento tradicional de 
longa data. Eu sou muito de 
trabalhar junto com outras 
pessoas, aproveitando o que 
cada uma tem de bom e de 
melhor para contribuir. O 
patriarcado e a pouca escu-
ta, principalmente às mulhe-
res, em muitas empresas me 
surpreende até hoje.

7. De que forma você 
utiliza o método científico 
em outras coisas, além do 
seu trabalho? 

Uso para desenvolver 
atividades e materiais para 
o Projeto de Iniciação Cien-
tífica que introduzimos  na 
rede municipal de Holam-
bra em 2018. Me interes-
sei em ensinar ciência para 
crianças, meu filho mais 
velho iniciou suas ativida-
des na escola para a feira 
de ciências.

8. Você nota alguma 
diferença com relação à 
aprendizagem de meninos 
e meninas? 

Falando de realização 
de pesquisas, trabalhei 

com aproximadamente 300 
crianças do fundamental 1 e 
2. O que eu senti é que todas 
elas são curiosas para pelo 
menos algum aspecto do 
tema abordado. E se crian-
ças recebem seu espaço para 
ir atrás das respostas, todas 
são entusiastas, mesmo que 
uma ou outra criança tenha 
mais dificuldades que as de-
mais. Nestes momentos cabe 
à professora oferecer um su-
porte, muitas vezes só uma 
pergunta ou orientação é o 
suficiente. 

9. O que você diria 
para uma jovem que deseja 
virar cientista, no Brasil? 

Vá em frente. Estude, 
frequente em uma boa uni-
versidade e encontre algo 
que gostaria de saber e que 
ainda não tem resposta na 
internet, em livros ou outras 
publicações. Se quiser ga-
nhar dinheiro também, pro-
cure algo que a sociedade 
está precisando. Visite feiras 
de ciências e empresas que 
realizam pesquisas. Conhe-
ça o que já tem no Brasil e 
o que ainda não. Aproveite 
oportunidades para conhe-
cer outros países.

Dia Nacional das mulheres na ciência: moradora de Holambra 
incentiva meninas a pesquisarem por meio de projetos na educação

Entrevista 

Conheça o que inspirou a trajetória de Anne-Marie van Logchem Holman

A empresa Dessa Consult, 
desde 2018, faz um projeto de 
iniciação científica para pro-
fessoras e alunos do município 
em parceria com a prefeitura. 
Confira o depoimento de algu-
mas mães e alunos: 

Manuela de Wit 
Nogueira, aluna do 

município de Holambra
"O projeto foi muito bom, 

aprendemos várias coisas, 
legais importantes para nos-

sa aprendizagem, e o que eu 
mais gostei foi do meu projeto. 
Que foi sobre o corpo humano, 
também gostei que nós fomos 
para a biblioteca pesquisar 
mais sobre nosso projeto."

Erika de Wit – mãe da 
Manuela: 

"A iniciação científica na es-
cola deveria ser para todas as 
classes, pois desperta a curio-
sidade e ajuda no desenvolvi-
mento de cada um. Eu tenho 

como uma oportunidade incrí-
vel para a Manuela, vejo como 
ela mostra interesse aos deta-
lhes, ao meio ambiente, ao ser 
humano. As pesquisas, a busca 
pelo conhecimento, as opor-
tunidades e principalmente os 
caminhos que se abrem."

Shirlei Maria de Oliveira 
– mãe de Gabriel Ricardo 

Oliveira Moraes
“Acredito que seja muito 

importante as crianças se-

rem motivadas a estudar. No 
caso do grupo onde meu filho 
participou, e em função das 
pesquisas que se iniciavam 
nos primeiros meses de au-
las e posteriormente faziam 
suas apresentações nas feiras 
de ciências da própria escola. 
Acredito que houve sincronici-
dade de todos os envolvidos. 
Gabriel sempre foi motivado 
a pesquisar todos os tipos de 
informações. E com o apoio 
da Anne e Edwin que também 

incentivavam a buscar co-
nhecimento, acredito que as 
crianças se sentiram acolhidas 
e desenvolveram seus poten-
ciais. Foram meses e anos de 
projetos, parceria, confiança e 
credibilidade no potencial dos 
estudantes”.

Confira mais detalhes sobre 
o projeto acessando jcholam-
bra.com, na matéria: Empresa 
de Holambra realiza projeto de 
iniciação científica para alunos 
do município. 
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Localizada no Jd. Flamboyan. Possui 2 dorm;
1 banheiro, lavanderia, móveis planejados,
3 vagas de garagem e portão automatizado.
250 m2 total / 88 m2 constr.  

 

Casa - Holambra
Localizado no Parque Residencial Groot.
Possui 10m2 de frente e 25m2 de prof.
Próximo à creche, mercado e padaria. 
250 m2 total.  

  

 

������������������

Descubra com a CAF as
oportunidades para adquirir seu imóvel!

98957-4459Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizado em Holambra. Terreno a venda,
possui ótima localização. Próximo à 
comércios locais. 
250 m2 total.

Terreno - Condomínio Resedas

Localizada no Reserva da Barra. Casa germin;
 possui 2 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar/
coz. integrada, 3 banheiros, área de lazer c/
churrasqueira.
66,55 m2 construídos.

Localizada no Bom Jardim.  Chácara com
piscina, terreno grande, possui 2 dormit; 2
banheiros, sala e cozinha ampla, vada p/ 6
carros. Área de 147 m2.  

���������������� ���
���������������

R$ 125.000,00  -

R$ 166.200,00 - VendaVenda Venda
Locação

Venda VendaVenda

R$ 280.000,00 -

Localizado em Jaguariúna.  Possui 300 m2
de área útil. Parcelamento direto com
proprietário.

�����������	�����

R$ 480.000,00  -

R$ 350.000,00 -
R$ 1.500,00 / Mês -

R$ 195.000,00 -

● DIVERSOS ●

Alugo 
casa 2 dormitórios,  

1 vaga garagem. 
Direto proprietário  
Bairro imigrantes 
Fone: 983946990
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Dia 18 de fevereiro, a Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Holambra (ACE Holambra) re-
cebe o especialista em marke-
ting digital, Danilo Rocetti, 
para conversar com os empre-
sários sobre 10 Estratégias para 
aumentar as vendas com as mí-
dias sociais.
A atividade é gratuita e faz par-
te da agenda de treinamentos 
da Associação Comercial para 
orientar as empresas sobre 
vendas e as novas demandas 
do mercado. Podem participar 
da palestra as empresas asso-
ciadas, bastando inscrição até 
17 de fevereiro ou enquan-
to houver disponibilidade de 
vaga.
Em formato presencial, a ativi-

Palestra sobre estratégias de vendas 
nas redes sociais

dade acontece na Associação 
Comercial (Avenida das Tulipas, 
107), com vagas limitadas a 
40% do auditório da Associação 
Comercial.
Informações: 3802-2020 e 11 

98873-5259 (WhatsApp do se-
tor comercial da ACE).

Inscrições diretas no link: ht-
t p s : / / fo r m s. g l e / p 4 A Z A s Q -
76jeWQYSE9

Chiba reivindica 
planos de carreiras 

para Saúde e 
Polícia Municipal

Esdras Domingos

O vice-presidente da Câmara Municipal de Ho-
lambra, Janderson Adriano Ribeiro (Chiba - MDB), 
solicitou a elaboração e implantação de estudos, 
que visem fomentar um projeto de lei sobre os 
planos de carreira dos profissionais da Saúde e da 
Polícia Municipal. A reinvindicação foi feita ao Exe-
cutivo, por meio de indicação, na sessão ordinária 
do Legislativo Holambrense nesta semana.

De acordo com Chiba, neste momento de pande-
mia, em que os profissionais da saúde se tornaram 
essenciais para o trabalho de linha de frente, no en-
frentamento à crise, pôde observar a importância da 
categoria. “Sabemos que muitas vezes, os profissionais 
da área pública, acabam migrando para empresas pri-
vadas, por terem melhores condições de trabalho. As-
sim, se pudermos implantar o plano de carreira destas 
profissões estararemos valorizando nossos profissio-
nais da área da saúde, mantendo-os motivados para o 
trabalho e serviço público”, ressaltou.

Chiba salientou que todas as categorias são me-
recedoras da implantação do plano de carreira. 
“Entretanto, sabemos das dificuldades alcançadas 
pelo Poder Público para estruturação das carrei-
ras, em especial no que diz respeito aos gastos com 
despesa com pessoal”.

O vereador complementou que a estruturação 
do plano de carreiras para Polícia Municipal seria 
uma forma da Administração dar início “a todo 
esse processo, merecido e esperado por todos os 
servidores públicos”.

As indicações seguem à Prefeitura para aprecia-
ção e respostas. 
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Nº 1222
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro:
DANIEL CABRAL DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão borracheiro, nascido em Arapiraca AL, no 
dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e nove 
(27/10/1999), residente e domiciliado Rua Jacarandá, 161, Parque 
dos Ypes, Holambra, SP,filho de JOSÉ APARECIDO DE LIMA e 
de NEIDE CABRAL DA COSTA LIMA.
JANE SAMARA BARBOZA DA SILVA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em 
Vinhedo, SP, no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e no-
venta e sete (24/07/1997),residente e domiciliada Rua Malaquita, 
81, Capela, Vinhedo, SP, filha de FRANCISCO BARBOZA DA 
SILVA e de ROSALINA NATAL BARBOZA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.
Observações: Recebido da cidade de Vinhedo-SP.
Holambra - SP, 11 de fevereiro de 2021

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 ●
 

 
Multinacional Líder em Sementes e Mudas de ornamentais contrata:  

 
Assistente de Planejamento 

  
Descrição da Vaga: Suporte no planejamento de produção e previsão de vendas; controle e 
previsão de insumos/estoque; Vivência em manipular, controlar e atualizar grande volume de 
dados. 
Local de trabalho: Holambra/SP. 
Formação necessária: formação superior cursando ou concluída em área com ênfase em 
exatas (Administração, Economia, Engenharia, Agronomia, etc). 
Idioma/Outros: Inglês intermediário será bem avaliado. 
Ambiente desafiador de alta performance, remuneração e benefícios compatíveis com mercado. 
Preferência morador local de Holambra ou região. 
 
Enviar CV para: recrutamento@ball.com.br com assunto Assistente Planejamento ou através do 
site: www.ball.com.br  
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICO-
LA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, 
convoca os seus 56 (cinquenta e seis) coopera-
dos em condições de votar, para comparecerem 
à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, que será 
realizada na sede da Associação Comercial e 
Empresarial da Estancia Turística de Holambra, 
à Avenida das Tulipas, nº 103 Centro, na cida-
de de Holambra, Estado de São Paulo no dia 
26/02/2.021 (SEXTA-FEIRA) em primeira convo-
cação ás 17:00, com 2/3 (dois terços) dos coo-
perados presentes; em 2ª convocação às 18:00 
horas, com metade mais um dos cooperados 
presentes, ou em terceira e última convocação 
às 19:00 horas com o mínimo de 10 cooperados 
presentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Prestação de contas do Conselho de 
Administração, compreendendo Balanço Patri-
monial do exercício de 2020, a Demonstração de 
Resultado do Exercício, das Contas de Sobras 
e Perdas de 2020, Notas Explicativas e demais 
relatórios complementares, Parecer do Conselho 
Fiscal e do Relatório da Diretoria;
b) Destinação das sobras apuradas no 
exercício (ou rateio das perdas);
c) Apresentação das atividades desenvolvi-
das no exercício 2020;
d) Eleição dos Membros do Conselho Fis-
cal para o exercício 2021/2022;

Holambra, 25 de janeiro de 2.021.
 
 
        
       

  Osmar Candido Alves.
Presidente

ESTOQUISTA/ALMOXARIFE
- Sexo masculino

Interessados comparecer com currículo na empresa para entrevista.

Rodovia SP 107 km 30,3 Borda da Mata (em frente ao Garden Center).

De segunda a sexta das 8 as 17h

Contrata

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 

CLASSIFICADOS

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

● DIVERSOS ●

Auxiliar Departamento Pessoal
Com conhecimento prático na área. 
Só serão analisados currículos com pretensão salarial: 
magalhaes@condorholambra.com.br

Contrata

Experiência na área de contabilidade.
Exigimos: Estar cursando ou já ter concluído ensino superior em ciências 
contábeis, econômica ou administração empresas.

Só serão analisados currículos com pretensão salarial: 
carlos@condorholambra.com.br

Auxiliar de 
Escritório

Contrata
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por Izildinha PilliFique
Ligado Orientação para não cair no ridículo

Dalton e Maisa vão mostrar que são bons de cozinhaGusttavo Lima apresenta seu 
novo álbum 

A participante do Esquadrão da Moda deste sábado, 13 de janeiro, é a Jacqueline Peres. Arlindo e Isabella conhecem 
a moça que tem 29 anos e trabalha em uma empresa como analista financeira. Bela e com o corpo farto de curvas 
generosas, Jacque adora chamar atenção exibindo seus atributos. “Meu estilo é roupa justa, curta e justa. Gosto de 
chamar a atenção”, diz Jacque. E essa vontade de ser notada que acaba regendo totalmente o estilo de Jacque se 

vestir – para desgosto da sua mãe. “As roupas dela são muito extravagantes. Não fica legal, onde ela está chama muito a atenção”, afirma Sirlene, mãe da par-
ticipante e denunciante do estilo ruim. No quesito cabelo e maquiagem, a participante também não se sai bem e para resolver esse problema, Jacqueline irá 
passar pelas mãos de Rodrigo Cintra e da maquiadora Vanessa Rozan. O único pedido de Jacque para Rodrigo será não cortar o cabelo. Será que ele vai acatar? 
Esquadrão da Moda, no ar neste sábado, às 21h30!

O Música na Band apresenta o 
álbum “O Embaixador The 

Legacy”, de Gusttavo 
Lima, nesta sexta-fei-

ra (12). O disco in-
clui 13 faixas, entre 
elas, as inéditas 
“Duas da Manhã”, 
“Acabou”, “Até 
Ontem” e a regra-

vação do sucesso 
“60 Segundos”. Re-

gistrado no dia 28 de 
julho na Villa Cavalcare 

(Goiânia, GO), o projeto 
foi elaborado em dois me-

ses. A confecção da cenografia, ins-
pirada na série Game Of Thrones, durou 26 dias e toda 
montagem foi realizada em menos de uma semana. Ni-
valdo Batista Lima nasceu em Presidente Olegário, em 
Minas Gerais, ou simplesmente Gustavo Lima. Em 2010, 
já em carreira solo, gravou seu primeiro CD e DVD, bati-
zado como “Inventor dos Amores. Em 2011, o sertane-
jo começou a divulgar o álbum “Gusttavo Lima e Você”, 
com 12 singles inéditos, incluindo “Balada Boa”, uma das 
músicas mais executadas do Brasil naquele ano e que 
alcançou o TOP 10 da Billboard Brasil. Na Billboard ame-
ricana, ele atingiu o primeiro lugar entre os latinos com 
a mesma faixa. Entre seus maiores sucessos estão os hits 
“Milu”, “A Gente Fez Amor”, “Homem de Família”, “Mil Vezes 
Cantarei”, “Apelido Carinhoso”, “Zé da Recaída”, “Mundo de 
Ilusões”, “Que Pena Que Acabou” e “Rosas, Versos e Vinho”. 
Na internet, Gusttavo Lima é um dos cantores brasileiros 
mais populares da atualidade. Só no Instagram, o sertane-
jo contabiliza mais de 37 milhões de seguidores. Música 
na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da 
Band, com apresentação de Zeca Camargo.

O “Bake Off Brasil – Celebridades” chega para provar que lugar de famoso também é na cozinha. 
A partir do dia 20 de fevereiro, 22h30, os sábados do SBT ficarão mais doces. Com apresentação 
de Nadja Haddad e júri da chef confeiteira Beca Milano e do renomado padeiro Olivier Anquier, a 
atração reúne 16 participantes em uma competição para revelar a “Melhor Celebridade Confeiteira 
do Brasil”. Sob direção geral de Marcelo Kestenbaum, o reality, que em outras temporadas contou 
com a participação de diversas estrelas em seus especiais de fim de ano, agora ganha uma tem-
porada inteira e inédita com duração de nove semanas.  Sucesso mundial, “Great Bake Off” é um 
formato criado pela Love Productions e licenciado pela BBC Studios Distribution.  Os convidados 
desta edição são Maisa Silva, Gabriel Santana, Fernanda Venturini, Robson Jassa, Marcello Airoldi, 
Renata Kuerten, Dalton Vigh, Thaís Pacholek, Dony De Nuccio, Renata Dominguez, Rodrigo Cintra, 
Monalysa Alcântara, Pyong Lee, Padre Alessandro Campos, Julio Cocielo e Maria Gal.  Quem vai 
conseguir mostrar inspiração, talento e criatividade e levar o título e o troféu de “Melhor Celebri-
dade Confeiteira do Brasil”?  Fique ligado.

Um dueto que deu certo
Gente, quando eu vejo essa gracinha de dupla, parece que 
as duas são grudadinhas uma na outra, de tanta afi-
nidade. Engraçado, né? O duo Anavitória, formado 
em 2015 por Ana Caetano e Vitória Falcão, lançou, 
no dia 1º de janeiro de 2021, terceiro álbum, in-
titulado “Cor”, contendo 14 faixas. Ana e Vitória 
contam que a data de lançamento foi escolhi-
da para marcar “uma virada de ciclo” na carrei-
ra delas. “Quando lançamos o primeiro disco, 
éramos duas meninas que tinham caído de 
paraquedas para fazer esse trabalho, sem saber 
exatamente o que estávamos fazendo ou o que 
queríamos. O álbum “Cor” conta todo esse nos-
so caminho, tudo isso que a gente já percorreu”, 
explica Vitória, sobre o disco produzido ao longo 
de todo o ano de 2020, que conta com parcerias com 
Lenine e Rita Lee. As artistas participaram recentemente 
do “Faixa a Faixa”, na plataforma Deezer, e falaram sobre alguns 
destaques do projeto.  “Amarelo Azul e Branco”, com a participação de Rita Lee (fã declarada do 
duo),  tem uma grande importância para as jovens de Tocantins. “É música que fala do nosso 
lugar, sobre onde viemos e é muito forte”, conta Vitória. Ana complementa: “É a primeira vez 
que a gente canta sobre nossas origens, sobre Araguaína (nossa cidade natal) e, justamente 
por isso, o nome da música é ‘Amarelo Azul e Branco’, que remetem às cores da bandeira de 
Tocantins, reverenciando essa terra e seu povo”.
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Dálete Minichiello 

No dia 3 de fevereiro, 
foi anunciado pelo governo 
paulista, uma flexibilização 
no Plano São Paulo, no qual 
determina quais os setores 
do comércio que podem 
funcionar, com seus respec-
tivos horários, por conta 
da pandemia da COVID-19. 
Lembrando que até o dia 
25 de janeiro, todo o Estado 
estava na fase vermelha, a 
fase classificada com mais 
restrição, em que era per-
mitido somente o funciona-
mento de atividades consi-
deradas essenciais. Com a 
nova medida em vigor, aca-
demias, salões de beleza, 
restaurantes, cinemas, tea-
tros, shoppings, concessio-
nárias e escritórios estão li-
berados para funcionar por 
até oito horas, até, no máxi-
mo, às 20h.  A mudança de 
fase passou a valer no últi-
mo final de semana sábado 
(6) e domingo (7).  

Segundo o comerciante 
Pablo Schoenmaker, o setor 
de alimentação foi forte-

mente impactado pela pan-
demia. Para ele, além de ter 
sido uma das últimas ativi-
dades a poder atender pre-
sencialmente, sofreu ao lon-
go do tempo com restrições 
maiores, quanto ao horário 
de atendimento ao cliente. 
“Após o retorno à fase Laran-
ja no último final de semana, 
o fluxo de turistas aumentou 
em comparação à semana 
anterior, entretanto, as ven-
das ainda estão muito lon-
ge do considerado normal”, 
acredita.     

Para Schoenmaker, feve-
reiro já é um mês difícil de 
vendas e sem o feriado de 
Carnaval, ele acredita que 
a cidade de uma forma ge-
ral, sofrerá com a falta de 
turistas injetando dinheiro 
na economia local. “O setor 
está no limite, a carência dos 
empréstimos tomados já 
acabou, os impostos da ma-
téria-prima subiram muito, 
também subiu o ICMS sobre 
a receita”, pontua. 

Além disso, ele lembra 
que no ano passado, ainda 
havia o auxílio emergencial 

Comércio de Holambra pontua reabertura

e uma demanda represada 
pelo longo tempo dentro de 
casa, o que permitiu dimi-
nuir uma pequena parte dos 
prejuízos acumulados na 
fase sem atendimento pre-
sencial. “Agora já percebe-se 
uma grande diferença no flu-
xo de clientes. Não há ainda 
uma expectativa de quando 
devemos voltar a atividade 

normal”, avalia.  
De acordo com a assesso-

ria de imprensa da ACE – As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Holambra - Silvana 
Godoi, a flexibilização é de-
cisiva para a retomada e ma-
nutenção de empregos e, por 
essa razão, a ACE buscou 
sensibilizar o poder público 
para isso, tanto em âmbito 

municipal, quanto estadual. 
“Embora todos compreen-
dam a gravidade da pande-
mia, entendemos que é ne-
cessário seguir trabalhando, 
com todos os cuidados ne-
cessários, mas trabalhando, 
para evitar outro grande 
risco: o fechamento de ne-
gócios e a perda massiva de 
empregos”, destaca. 

Avaliação foi realizada em comparativo à fase vermelha


