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Não se
nasce pai,
torna-se
Um filho altera a rotina, a visão de futuro, a programação
financeira e muitas outras coisas. Por isso, é indispensável
a presença do pai a partir dos primeiros instantes de vida
de uma criança. Vale lembrar que pai é aquele que chega
para estabelecer a primeira relação, que vai além da mãe.
Pensando nisso, o JC Holambra homenageia nesta edição
alguns daqueles que escolheram permanecer na vida dos
filhos e dar a eles de presente a sua presença.
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Dia dos pais
A importância dos pais na
vida dos filhos está associada
diretamente aos grandes e pequenos comportamentos e entendimentos acerca de como
é o mundo ao redor! Aplicar
aos filhos amor, proteção, cuidados e educação, na medida
certa, é um desafio para os
pais nos tempos atuais.
A importância do pai na
vida dos filhos consiste no entendimento de que toda a ação
parental agrega consequências

acerca do comportamento dos
mesmos. Isso quer dizer que o
papel do pai está diretamente
ligado à educação - podendo
ser ela formal ou não. E isto é
uma missão fundamental.
Atualmente, muitos são os
tipos de estruturas familiares
e não se pode mais falar de
um modelo de pai, como o da
família patriarcal, em que ele
era soberano, cumprindo seu
papel ao prover autoridade,
segurança física e financeira.

Histórias de Dona Ilda
Nos tempos atuais, o pai
busca uma participação mais
efetiva, dividindo responsabilidades e prazeres ao lado dos
filhos, juntos ou apartados, em
diferentes constelações familiares que o mundo pós-moderno impõe à sociedade.
A todos os pais, seja em
que lugar se colocam neste
mundo em acelerada mudança, o reconhecimento de todos
neste dia dedicado exclusivamente a eles.

PONDERANDO
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Pais e Filhos

Há décadas o segundo domingo do mês de agosto, aqui
no Brasil, é impulsionado por
um ávido comércio e muito celebrado por filhos que prestam
homenagens àqueles que são
a razão de sua existência.
Confesso que sempre estive meio na contramão dessa
história sendo também, confessadamente, um tanto avesso ao consumismo. O Dia em
questão, como outros tantos, é
apenas mais uma data comercial criada para incrementar as
vendas do comércio. Como o é
o das Mães, também.
Pais e mães são pessoas que
deveriam ser reverenciadas e
homenageadas todos os dias.
São pessoas que não foram escolhidas pelos filhos, mas que,
por outro lado, os acolheram
procurando lhes dar o que muitas vezes não tiveram. São pes-
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soas que se sacrificaram desde
o primeiro momento da notícia
“estou grávida” até aquele de
vê-los voando com suas próprias asas muitos anos depois.
São pessoas incompreendidas em determinadas fases da
vida, vitimadas pelo conflito de
gerações. São, ainda, pessoas
que, invariavelmente, depois
de partirem, deixam também
um espaço vazio que não pode
ser mais preenchido, apenas lamentado pelo tempo perdido.
Ninguém aprende a ser pai
ou mãe. Não existe escola que
lhes conceda um diploma e o
aprendizado, sofrido pela inexperiência e desconhecimento,
não é um mar de rosas. Filhos
não se dão conta disso, a não ser
quando - e se - lhes chega a vez.
Somos seres imperfeitos
que melhor aprendem e compreendem quase sempre depois. Depois de que? Como
no poema do Chico Buarque:
“o tempo passou na janela e só
Carolina não viu”.
Não há presente comprado
em shopping ou loja que possa substituir aquele do amor

filial, inconteste, demonstrado
“todos os dias”. No meu caso,
não há mais como presentear
meu pai – lamentavelmente
- da forma que como pai, sou
hoje presenteado: com carinho e compreensão, apesar de
alguns percalços e transtornos
ao longo da trilha, mas com
muitas, muitas mais alegrias.
Para mim, Dia dos Pais é
hoje, amanhã, depois e depois.
Minha condição do filho
que fui um dia, não me deixa
esquecer. Se o seu pai ainda
estiver por aqui, repense o seu
papel nesta história. O presente, quase uma obrigação social,
poderá ser guardado como
lembrança querida, usado ou
consumido. Não mais.
Mas, quem sabe, durante o
decorrer do ano e várias vezes
sem qualquer razão, você possa vir a presenteá-lo apenas
pela lembrança do filho que o
ama, sem qualquer conotação
comercial.
Demonstração de sentimento não tem preço: vem do
coração e não do bolso. Só custa um gesto!

• email: radeathayde@gmail.com
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Oração da
maçaneta
Não há mais bela música
que o ruído da maçaneta da
porta quando meu filho volta para a casa.
Volta da rua, da vasta noite,
da madrugada de estranhas
vozes, e o ruído da maçaneta, o gemer do trinco, o bater
da porta que novamente se
fecha, o tilintar inconfundível do molho de chaves, são
um doce acalanto, uma suave cantiga de ninar. Só assim
fecho os olhos, posso afinal
dormir e descansar.
Oh! A longa espera, a negra ausência, as histórias de
acidentes e assaltos que só a
noite como ninguém pode
contar!
Oh! Os presságios e os pesadelos, o eco dos passos
nas calçadas, a voz dos bêbados na rua e o longo apito
do guarda medindo a madrugada, os cães uivando na
distância e o grito lancinante
da ambulância!
E o coração descompassado a pressentir e a martelar
na arritmia do relógio do
meu quarto esquadrinhando a noite e seus mistérios.
Nisso, na sala que se cala,
estala a gargalhada jovem da
maçaneta que canta a festiva
cantiga do retorno. E sua voz
engole a noite imensa com
todos os ruídos secundários.
Oh! Os címbalos do trinco e
os clarins da porta que se escancara e os guizos das muitas chaves que se abraçam e
o festival dos passos que ganham a escada!

Nem as vozes da orquestra, e o tilintar dos copos e a
mansa canção da chuva no
telhado podem sequer se
comparar ao som da maçaneta que sorri quando meu
filho volta!
Que ele retorne sempre
são e salvo, marinheiro depois da tempestade a sorrir e cantar. E que na porta
a maçaneta cante a festiva
canção do seu retorno que
soa para mim como suave
cantiga de ninar.
E só assim, só assim meu
coração se aquieta , posso
afinal dormir e descansar.
Esse verdadeiro poema foi
uma das maiores inspirações
do poeta campineiro Rafael
Gióia Junior que faleceu aos
64 anos e nos deixou um legado de vinte livros publicados
de poesias. O autor descreve
com perfeição os sentimentos
que tem um pai quando à noite aguarda a chegada de seu
filho. Quem já passou por isso
sabe o quanto é preocupante
a segurança de nossos jovens!
Rezamos para que seus Anjos
da Guarda não cochilem nem
um só minuto!

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

Rodas de Conversa sobre
importância da amamentação
O mês de agosto é marcado, entre outras ações, pela
campanha Agosto Dourado,
de luta pelo incentivo à amamentação – a cor está relacionada ao padrão ouro de
qualidade do leite materno.
Neste período, a Prefeitura
de Holambra irá realizar rodas de conversa sobre o tema
em todas as unidades básicas
de saúde. A atividade é gratuita e direcionada a gestantes e puérperas da cidade.
As ações tiveram início
nessa quinta, dia 11, nas unidades de saúde dos bairros
Fundão e Imigrantes. No PSF
Santa Margarida o encontro
acontece hoje, 12 de agosto,
às 8h30. Já no Palmeiras, no
dia 18, às 10h. As atividades
são conduzidas por enfermeiros, médicos e nutricionistas e serão abordados
assuntos como técnicas de
amamentação, alimentação
da mãe, além de doação e armazenamento de leite.
“As rodas de conversa

serão marcadas por muito
aprendizado com os profissionais e troca de experiências entre as mulheres”, explicou o diretor municipal de
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Fazemos um convite

para que todas participem. A
amamentação é importantíssima para a saúde dos bebês
e das mamães”.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
o aleitamento materno reduz
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em 13% a mortalidade infantil até os 5 anos. Cada mês de
amamentação está associado
à queda de 4% no risco de desenvolvimento de excesso de
peso e queda da chance de desenvolvimento de alergias e in-

fecções. Além disso, ajuda a diminuir o risco de desenvolver
alguns tipos de câncer, como o
de mama, ovário e útero. Além
das questões de saúde, o aleitamento fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho.
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Saúde alerta para
cuidados na prevenção
a Leishmaniose

Estamos na Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose. E o
Departamento Municipal
de Saúde faz um alerta
para a necessidade dos
cuidados com essa doença infecciosa grave que
pode atingir as pessoas e
os animais. Ela é causada
por um parasita do gênero Leishmania e é transmitida pela picada de um
inseto conhecido como
mosquito-palha, que vive
preferencialmente em locais úmidos e com acúmulo de materiais orgânicos
como restos de alimentos,
fezes de animais, folhas e
frutos apodrecidos.
De acordo com a médica veterinária e coordenadora da Vigilância Ambiental da cidade, Angela

Varella Katz, entre os principais sintomas da doença
em humanos estão febre
prolongada, anemia, fraqueza e cansaço, aumento do baço e do fígado e
inflamação dos gânglios
linfáticos. No caso dos animais, há perda de apetite,
emagrecimento
rápido,
feridas, queda de pelos e
sangramentos intestinais.
Para evitar a proliferação do mosquito, a orientação é manter casa, quintal, canis, hortas e jardins
sempre limpos, evitar o
acúmulo de matéria orgânica como folhas e frutos,
fezes de animais e restos de
comida. Além disso, usar
repelente em ambientes
onde há insetos e telas nas
janelas e portas.
Em caso de sintomas é

importante procurar a unidade de saúde mais próxima de casa. O diagnóstico
da Leishmaniose é realizado por meio de exames
clínicos e laboratoriais e,
assim como o tratamento
com medicamentos, deve
ser acompanhado por profissionais de saúde. A detecção e tratamento precoce devem ser prioritários,
pois ela pode levar à morte.
Para os cães o tratamento
deve ser acompanhado por
médico veterinário.
Mais detalhes sobre a
doença, as orientações e
cuidados, podem ser obtidos na Vigilância Epidemiológica por meio do
telefone (19) 3802-1555,
ramal 213. O atendimento é das 8h às 13h e entre
14h e 16h.
www.jcholambra.com

Promoção Social convoca
beneficiários para
atualização do CadÚnico
O Departamento
Municipal de Promoção
Social,
por meio Centro
de Referência
da Assistência
Social (CRAS),
iniciou esta semana a atualização dos dados de
famílias inscritas no Cadastro Único, usado como referência para a liberação de
benefícios assistenciais do
Governo Federal.
285 famílias holambrenses receberão ligações telefônicas ou mensagens por meio
de aplicativo (WhatsApp) solicitando o comparecimento
ao CRAS com documentos
originais de todos que moram na casa, como RG, CPF,
carteira de trabalho, holerite,
título de eleitor, certidão de
nascimento e /ou casamento, extrato de benefício (caso
receba), comprovante de endereço e declaração de matrícula escolar das crianças.
O prazo final para regularização é em outubro.

A atualização cadastral é uma exigência do Governo Federal e tem
como finalidades assegurar
a qualidade dos
dados e garantir que as informações registradas
estejam de acordo com
a realidade das famílias. A revisão é necessária para que
os inscritos sigam na lista de
programas sociais para receber o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por exemplo.
“Quem deixar de fazer essa
atualização de cadastro pode
ter benefícios suspensos e até
cancelados. Por isso é fundamental que a família compareça ao CRAS com os documentos solicitados e na data
agendada”, explicou a diretora
da pasta, Viviane Furgeri.
Mais informações sobre a
ação podem ser obtidas no
CRAS, que fica na Praça dos
Pioneiros, no Centro. O telefone é o (19) 3802-1915.

Política
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Lei Orgânica Municipal
recebe proposta de revisão
Uma comissão da Câmara
de Holambra apresentou na
sessão ordinária, realizada
em 08 de agosto, Projeto de
Revisão à Lei Orgânica com
a finalidade de proceder a
reforma, atualização e modernização do ordenamento
jurídico municipal.
A Lei Orgânica é um conjunto de normas que disciplina as regras de funcionamento da administração
pública e dos poderes municipais, sendo considerada
um estatuto constitucional.
O ordenamento define ainda, entre outros, diretrizes
básicas de desenvolvimento,
meio ambiente, saúde, educação, cultura, lazer, assistência social.
A iniciativa do projeto
é da Comissão de Estudo e
Revisão da Lei Orgânica do
Município, composta pelos
vereadores Mauro Sérgio
de Oliveira (Serjão), Eduardo da Silva (Pernambuco),
Fabiano Soares, Hermindo
Felix, Oriovaldo Venturini e
Wilson Barbosa (Bigode).

O projeto segue para
análise das Comissões Permanentes da Casa e posteriormente para promover a
participação da população
será realizada uma Audiência Pública. Após esse
trâmite a propositura será
submetida a dois turnos de
votação com o intervalo mínimo de dez dias, podendo
ser aprovada pelo quórum
de dois terços dos membros
da Câmara.
Projetos aprovados na
sessão
Ainda nessa sessão, os
vereadores holambrenses
aprovaram dois projetos
que denominam oficialmente locais já conhecidos como
“Praça da Bíblia” e “Praça
dos Imigrantes”. As proposituras, de iniciativa do Executivo, visam a obtenção de
recursos federais, estaduais
e municipais para futuras
intervenções, sendo a Lei de
Denominação uma exigência
como parte da documentação inicial.

Além disso, os parlamentares
apresentaram
doze indicações legislativas
relativas a diversas medidas de interesse da população, entre elas, a instalação
de placas de sinalização de
trânsito nas áreas rurais
indicando a circulação de
veículos de tração animal,
campanha nas escolas para
conscientização do descarte correto do lixo, colocação de lombadas na Estrada
Municipal Johannes Palmen
(HBR-253), realização de
estudos e planejamento
para buscar um local apropriado e seguro para construção de um novo terminal rodoviário na cidade.
As propostas seguem para
análise do Executivo.

www.jcholambra.com
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Cada pai tem um jeito de ser especial
Moradores de Holambra falam das melhores memórias que têm com seus pais
Noemi Almeida

De acordo com a Agência
Brasil, um estudo divulgado
pela Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) afirma que 2022 foi o
ano onde o maior número

“A formatura na
faculdade foi um
dos momentos
em que mais
fui feliz, ao
lado dele. Tive
a sensação
de ter me
tornado o que
ele esperava e me
senti bem em dar
orgulho a ele, que sempre me
apoiou” - Laura e Frank Gerritsen

de crianças foi registrado só
com o nome da mãe. Apenas
de janeiro a abril, foram registrados 56,9 mil bebês por
mães solo. E não é que essas
mães optaram por realmente terem filhos sozinhas, mas
a maioria dessas crianças
sofre o que é chamado por

alguns de aborto paterno.
Mesmo dentre as crianças
que têm o registro dos pais
na certidão de nascimento,
há quem nunca tenha recebido carinho ou atenção de
seus genitores, e que procuram em outros a referência
de figura masculina.

“Minha maior
alegria em
comemorar
o Dia dos
Pais é
perceber
o quando
me tornei
uma pessoa
melhor depois
que tive o meu
filho” – José Antônio Marcelino
(pai) e Benicio (filho).

“Os homens são a referência de força, carinho e apoio na nossa
família”- Otávio Brito, Anailton Pereira da Silva, Anderson Pinto
da Silva e Julio Cesar Ortiz.

www.jcholambra.com

Numa sociedade onde o
abandono paterno impera,
optamos por homenagear
aqueles que, à sua maneira,
escolheram permanecer na
vida dos filhos; dando de
presente aquilo que é mais
valioso do que qualquer bem
material: o amor e a certeza

“Minhas melhores
memórias são
com ele ao
meu lado
conversando
e sendo meu
parceiro de
copo” – Karol
e Wagner
Souza.

de ser protegido. “Nenhum
pai é perfeito, mas cada pai
tem um jeito de ser especial”, afirma Claudiane Sobral, uma das entrevistadas.
Treze holambrenses homenageiam seus pais contando
suas memórias mais bonitas
com eles.

“Os
encontros
de família
são os mais
felizes”
- Natália
(filha),
Juliano
(filho), Laura
e Mirela
(netas) e
Claudinei
Barbieri
(pai)

Geral
“Meu pai é parceiro
de rolês e tem o
melhor abraço”
- Natália e
Cristiano
Recchia

“Nosso pai é
o melhor
amigo de
todos!
” - Mirella
Costa e
Gabriel
de Oliveira
junto com
seu pai, João
Carlos da Costa.

“Ele é o melhor pai
de todos! Tem
muito amor
para dar a
minha irmã e
eu” – Murilo e
Milena Nunes,
filhos de Eder
Nunes.

“Ele é meu
exemplo
de força e
trabalho
duro e
honesto” Claudiene
e Orlando
Sobral

O Jornal da Cidade aproveita a oportunidade,
além de homenagear e parabenizar todos os pais
nesse dia, lembrar a todos que o registro civil é o
primeiro documento de qualquer cidadão. É ele
que potencializa o desenvolvimento da personalidade humana pela identificação das origens da
identidade genética. Também é o registro civil que
promove a inclusão familiar e social do indivíduo.
Ter o nome do pai na certidão de nascimento não
é uma escolha da mãe, é um dever e um direito da
criança garantido na Constituição e no Estatuto da
Criança e do Adolescente

Holambra, 12 de agosto de 2022

“Filhos são a
extensão dos
pais. Se um
é honesto, o
outro também
é. Se um é
feliz, então o
outro também
pode ser”- José
Enrique e Nicolas
Enrique (filho).

“É meu primeiro dia
dos pais sem a
presença dele.
Ele sempre foi
o bem mais
precioso a
melhor pessoa
que passou
pela minha vida”Mirian e Clorivaldo
Silva.

“O amo por ser
trabalhador,
engraçado e
companheiro”
- Giovanna
Gonçalves
dos Santos e
Luiz Santos.

“O melhor
apoiador e
parceiro
na vida” Giovane
de Souza
Pereira
e Joel
Pereira

“O pai mais
divertido que
existe no
mundo” –
Alan (pai e
filho).

“Meu pai é
inteligente,
forte e
corajoso”
- Manuela
da Silva
Ribeiro
e Sandro
Ribeiro.
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Quebrando tabu:

Homens

gostam de receber

flores

De fato, este é um tipo de presente
muito mais associado às mulheres. Mas,
convenhamos, está na hora de a gente
quebrar esse “tabu” e conversar sobre
isso. Afinal, estamos em 2022 e existem
cada vez mais datas focadas no homem.
Além do tradicional dia dos pais, temos
o dia do homem e várias datas recorrentes. Os motivos são muitos, de aniversários a comemorações inesperadas.
Se, para uma mulher, um belo arranjo já chama atenção, imagine, então, a surpresa gostosa que é para um
homem moderno e descolado ao receber flores. Como já é de costume, elas

podem ser tanto o presente principal
quanto um complemento. Porém, algo
que é a mais pura verdade é que muitas barreiras já foram quebradas e não
podemos nos prender em “isso é de
menina, aquilo é de menino”.
Estamos na época perfeita para
trazer o charme das flores e das plantas para o universo masculino afinal o
Dia dos Pais é uma data recheada de
sentimentalismo e as flores podem
ser perfeitas. Elas estão conectadas
com a vida em família, com o ambiente de casa e com as memórias afetivas
de cada um.

www.jcholambra.com
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Como as flores e plantas
habitam o universo masculino
Na natureza
As flores podem ser uma lembrança da
natureza. E muitos homens gostam disso de uma forma bem viva. Para muitos,
momentos de lazer são preenchidos com
prática esportivas ou distrações para a
mente voltadas às atividades ao ar livre,
que os deixem diretamente conectados
à natureza.
No ambiente de trabalho
Para aqueles que são mais de escritório
– dos advogados aos publicitários – as
flores são naturalmente parte da paisagem. Afinal, é muito comum que tenha
por perto alguém responsável pelos cuidados com o local e que, eventualmente,
deixa um vasinho de flores por perto.
Na jardinagem
Muitos homens tem um apreço pela jardinagem, afinal, ela é um complemento às
reformas e obras, que são tão associadas
aos homens. E, por conta disso, muitos
homens têm mesmo muito conhecimento de cuidado com plantas, adubagem
e espécies. Ou seja, é bem provável que
esses homens acabem passando ainda
mais tempo com esse presente, replantando e cultivando elas no seu jardim.
Na modernidade
Homens mais modernos e com aquele
perfil mais intelectual também vão gostar de receber flores. Para eles, isso vai
ser um símbolo de que você é aberto às
novidades, que tem uma percepção diferenciada das coisas.

Qual flor dar de
presente para
um homem?
Partindo de uma ideia generalizada, a maior parte dos homens vai gostar
mais de receber flores se elas parecerem extravagantes e ousadas.
Dicas de como montar um arranjo adequado:
Prefira cores mais escuras, como azul, roxo e marrom.
Ou opte pelo branco, que é, de fato, uma opção mais neutra.
O recipiente também conta. Para um homem, um vaso de madeira, metal
ou outros materiais com uma pegada industrial vai funcionar melhor.
Nos complementos, aposte em elementos rústicos como galhos e folhas.
Imagine novas formas de apresentação de acordo com a pessoa. Por
exemplo, se o homem em questão é apaixonado por carros, anexe as
flores numa réplica do modelo favorito. Ou se é um cervejeiro de carteirinha, uma bela caneca temática pode servir de base para o arranjo.
Espécies de flores que vão agradar aos homens
· Antúrio – uma flor forte, bem tropical e exótica.
· Tulipas – uma flor que tem uma versão espetacular em roxo. Além disso, essa forma
de pétalas mais fechada é uma boa comparação com a personalidade masculina.
· Girassóis – uma espécie que é ousada em
qualquer ocasião, já que ela é robusta e com
um visual fora do comum.
· Rosas – algumas versões mais escuras e
com uma aparência antiga podem funcionar se existe uma relação romântica entre que está recebendo e quem está presenteando.
· Ave do paraíso – uma flor única, sem dúvida. Essa espécie lembra mesmo um pássaro e tem um visual marcante. Se ele é daqueles que aprecia
passarinhos, então… não tem como errar!
Fonte pesquisa: winterflor.com
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4a rodada tem
média de 3,6 gols
por partida
A 4ª rodada do Amadorzão foi marcada por muitos
gols. No total 33 bolas sacudiram a rede. Sete delas do
Imigrantes, contra o Galunáticos, na maior goleada da
competição até aqui: 7 a 0.
A 4ª rodada do Campeonato
de Futebol Amador de Holambra, que ocorreu entre
quarta-feira e domingo, dias
3 a 7 de agosto, mobilizou as
arenas esportivas da cidade.
Esta semana a competição ingressa em nova etapa

de jogos. O primeiro, entre
Imigrantes e Tamo Junto,
acontece no Estádio Municipal, na quinta-feira, dia 11, às
19h15. A entrada para torcedores é gratuita.
Dezoito equipes disputam
o título do torneio. A final
está prevista para acontecer
no dia 10 de dezembro. Os
times campeão e vice-campeão, o artilheiro do torneio
e o goleiro menos vazado da
competição receberão troféus e medalhas.

Confira a tabela de jogos da 5ª rodada:

Confira os resultados da 4ª rodada:

Quinta-feira, 11 de agosto, 19h15: Imigrantes x Tamo Junto (Estádio Municipal)
Quinta-feira, 11 de agosto, 20h45: Internacional x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 12 de agosto, 19h: Tokka Natural x Grêmio Holambra(Estádio Municipal)
Sexta-Feira, 12 de agosto, 20h45: Los Hermanos x Nacional (Estádio Municipal)
Sábado, 13 de agosto, 15h: Real Conquista x Galunaticos (Estádio Municipal)
Sábado, 13 de agosto, 16h40: Resenha x Jack Flores (Estádio Municipal)
Sábado, 13 de agosto, 18h30: CRB x Joinville (Estádio Municipal)

Brasiliense 1 x 3 CRB
Grêmio Holambra 3 x 0 Internacional
Vila Nova 2 x 2 Figueirense
Imigrantes 7 x 0 Galunáticos
Joinville 1 x 1 Resenha
Jack Flores 1 x 0 Los Hermanos
Tamo Junto 3 x 0 Galáticos
Bar Sem Lona 5 x 1 Real Conquista
Nacional 1 x 2 Tokka Natural

www.jcholambra.com
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Adolescente de Holambra vence mundial de
jiu-jitsu em duas categorias

Eduarda pratica jiu-jitsu há 7 anos
Esdras Domingos

Prestes a completar 16
anos, a holambrense Eduarda Gonçales Rosa participou
pela primeira vez de um torneio de artes marciais. O resultado saiu bem acima da
expectativa: a adolescente foi
campeã nas categorias juvenis de faixas branca e amarela do Campeonato Mundial
de Jiu-jitsu.
O torneio profissional
aconteceu no dia 24 de julho
em Jaguariúna/SP e reuniu
academias de todo o Brasil e
até do exterior. Eduarda pratica prática jiu-jitsu há 7 anos
e pela primeira vez decidiu
participar de um torneio pela
Conexão Jiu-Jitsu Academia lutando pela paz.
Vale salientar, que a estreia dela foi a grande estilo,
pois o campeonato contou
com a participação de atletas reconhecidos no jiu-jitsu.
“Foi uma experiência nova
e assustadora, meus pés e
mãos tremiam e pensei que
não fosse ganhar, mas eu estava disposta a tentar”, comentou Eduarda.
Eduarda contou que seus
planos para o jiu-jitsu são

Adolescente é campeã nas faixas branca e amarela

evolução e conduta, para
aperfeiçoar na arte marcial.
“Agradeço aos meus mestres
Kaison Grace, Orlando Saraiva, Cláudio Bueno, Cristiano
Cecon e Rodriguinho e, em
especial meu, tio Raul Lenon,
por me darem todo apoio e
acreditarem em mim”.

Inspirações
As inspirações de Eduarda vieram do pai e do tio,
Raul Lenon Canuto da Silva,
que praticam artes marciais.
Raul, morador de Holambra,
ganhou o campeonato regional de MMA em Ibaté/SP, em
2016.
Raul pratica há 16 anos
muay thai e fez também três
anos de jiu-jitsu. Ele já teve
ótimas colocações em campeonatos nas duas artes e, de
acordo com o lutador, Muay
thai consiste em uma luta em
pé, com socos e chutes, e o
jiu-jitsu consiste em uma disputa de finalização, uma luta
mais agarrada.
O holambrense foi um dos
treinadores da sobrinha e
salientou que foi muito bom
ver que ela se inspirou e seguiu o caminho da família.
Durante o treinamento, Raul

falou que Eduarda começou
no jiu-jitsu querendo definir o corpo e depois acabou
se apaixonando pela luta. “A

Raul é tio e treinou Eduarda para o torneio

partir daí vieram ter bons
resultados e, agora, passou a
colher os frutos”.
Na avaliação de Raul, a so-

Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.
descubra agora!

www.jcholambra.com
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CCIR – Certificado de
Cadastro De Imóvel Rural
VAMOS ENTENDER
O QUE É E PARA QUE
SERVE O CCIR.
Estamos chegando ao
prazo final para a emissão do CCIR que se dará
no dia 16 de agosto, mas
é comum ainda muitos
terem dúvidas de como
fazer e o que é de fato se
trata o CCIR, então neste artigo de uma forma
breve, vamos abordar o
tema.

O QUE É O CCIR?
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
(CCIR) nada mais é que
um documento que é
expedido pelo INCRA
(Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária) que contém
diferentes informações
como por exemplo, a
área do imóvel, a sua
classificação fundiária,
georreferenciamento,
certificação, localização,
proprietários e outras.
PARA QUE SERVE?
O CCIR é indispensável para diversas atividades que o proprietário queria realizar, como
arrendar, hipotecar, desmembrar, venda ou promessa de venda, partilha, crédito e demais.
A sua finalidade é
estritamente cadastral,
não tendo então poder
de legitimar o direito de
posse ou mesmo domínio e deve ser atualiza-

do anualmente.

QUEM DEVE EMITIR?
Qualquer titular de
propriedade rural precisa realizar o Cadastro de
Imóveis Rurais (CAFIR)
que é requerido pela
Receita Federal do Brasil, tendo este em mãos,
o proprietário poderá
pagar e fazer a declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial
Rural (ITR) – ressalto
que há possibilidade de
alguns imóveis ficarem
isentos deste imposto
– e a partir disto estará
apto a emitir o CCIR.
Vale ressaltar que em
caso de dúvidas sobre
como proceder para a
regularização
fundiária, não se limitando à
solução de pendências
registrais, cadastrais e
declaratórias, é sempre
importante a busca de
um profissional especialista com a finalidade de
se evitar possíveis punições.

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

Geral

Águas de Holambra inicia
Programa De Olho no Óleo em
parceria com a Secretaria de
Meio Ambiente
Você
sabia
que o óleo de
cozinha usado,
aquele que sobrou de alguma
fritura ou do preparo de uma receita, tem destino correto? Sim,
e não é no ralo da
pia, muito menos
no vaso sanitário. A importância do descarte
correto é tema de
frequentes campanhas da Águas
de
Holambra
através do Programa De Olho
no Óleo, realizado pela área de
Responsabilidade Social. A
partir desse mês, a Águas de
Holambra, em parceria com
a SMA – Secretaria de Meio
Ambiente, está disponibilizando coletores de óleo usado para os interessados em
aderir à campanha de descarte correto do óleo e preservação do meio ambiente.
“Infelizmente ainda é
muito comum o descarte de
óleo usado no ralo da pia.
Além disso, existe o entendimento de que, ao misturar o
óleo com detergente ou água
fervida, a gordura é reduzida. Isso é um equívoco, pois
a reação ‘desengordurante
é apenas aparente e superficial”, explica o analista de
Responsabilidade Social, Gabriel Bertolo. Segundo ele,
os coletores são preparados
para receber o óleo usado,
disposto em garrafas pet. O
analista explica ainda que a
www.jcholambra.com

mais sustentável
e ecológico.

Algumas dicas
para o armazenamento:
1) Filtre o óleo
Após utilizar
o óleo para frituras, é necessário
filtrá-lo
assim
que ele esfriar,
sobretudo se for
em frituras que
deixam restos de
comida;

retirada do óleo usado é feita por meio de uma parceria
entre a Águas de Holambra e
a Secretaria da cidade.
Gabriel alerta também
sobre o impacto do descarte
incorreto, tanto para as redes
coletoras de esgoto, quanto para o meio ambiente. “O
descarte de óleo na rede coletora é uma das principais
causas de entupimento. Além
disso, segundo o Instituto
Trata Brasil, cada litro de
óleo despejado na natureza
polui cerca de 20 mil litros de
água. Por isso, a importância
do descarte correto”.

DESTINAÇÃO
A armazenagem do óleo
usado é de fácil acesso a
toda população. Com alguns
passos simples, é possível
retirar o óleo usado do destino mais comum como conhecemos, o ralo da pia, e
trazê-lo para um ambiente

2) Armazene
em garrafas
PETs
Após utilizar
o óleo de fritura,
resfriá-lo e filtrá-lo, armazene-o em uma garrafa PET.
Essa atitude reduz os riscos
de entupimento de tubulações e conserva o óleo para
que ele seja encaminhado
para os pontos de coletas e,
também, para eventualmente ser utilizado nas oficinas
de sabão ecológico promovidas pelo Programa De Olho
no Óleo.
CONTATO
Ficou interessado e quer
um coletor no seu condomínio ou mais informações
sobre o projeto? Entre em
contato pelo e-mail gabriel.
bertolo@miranteppp.com.br.

Acesse também nosso site
www.aguasdeholambra.com.
br e nossas redes sociais: Facebook www.facebook.com/
aguasdeholambra e Instagram @aguasdeholambra.

Classificados
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Arte Viva Música
Prof. Liliana Gripp

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
Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP
(19) 99712-7417

www.jcholambra.com
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Classificados
● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e
unhas com micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção “clip system”. Dorien 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.

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●
Empresa de produção
de flores e Plantas em
Holambra contrata:

Auxiliar Administrativo
Horário de Segunda a Sexta das 07:00 as 16:48
com 1 hora de almoço.
Vaga na área administrativa em geral com foco
em compras. Organização, excelente comunicação oral e escrita, buscamos iniciativa e proatividade, importante ter domínio do pacote office.

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

Currículos de Artur Nogueira e Holambra
Envie seu currículo para
o email vagas@lisaflora.com.br ou pelo
whatsapp 19 99689.9466 (somente
mensagem não recebemos ligações)

www.jcholambra.com
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Fique
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por Izildinha Pilli
Capital paulista recebe show de Maria Bethânia

Ao longo da pandemia, Bethânia isolou-se em casa e apenas apresentou duas lives, uma em parceria com a Globoplay e outra com a
Educadora FM, de Salvador. Em abril último, ela voltou aos palcos, realizando dois shows — no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, e no Espaço
das Américas, em São Paulo — em celebração ao documentário “Fevereiros”. O filme, dirigido por Marcio Debellian, transita entre as
festas da terra natal da cantora, Santo Amaro da Purificação (BA) e registra a vitória da Estação Primeira de Mangueira no carnaval 2016, quando
Bethânia foi homenageada. “Agora a baiana volta a capital paulista nos dias 19 e 20 de agosto. Os shows serão realizados na casa de show “Vibra São
Paulo” (antiga Credicard Hall), localizada na zona sul da cidade. No repertório do show, a estrela baiana canta seus grandes sucessos, além de canções inéditas
em sua voz, casos de “Galos Noites e Quintais” (clássico de Belchior), “Alegria” (Arnaldo Antunes) e “Está Escrito”, de Xande de Pilares , Carlinhos Madureira e Gilson
Bernini, gravado originalmente pelo grupo Revelação.

Um beijo do Gordo
Fica aqui nossa homenagem a
Jô Soares, uma pessoa de extrema inteligência, poliglota, apresentador, ator, roteirista, diretore escritor. Um
talento sem medida .Atuando na vida artística desde a década de 1950. Mas
iniciou a carreira de apresentador ao trabalhar no SBT, em
1987. Em 1988, nasceu o “Jô Soares Onze e Meia”. O programa ficou
no ar até 1999. Em 2000, Jô Soares apresenta, na Globo, o icônico “Programa do Jô”, que ficou no ar até
2016 e foi marcado por grandes entrevistas, entre elas, a mais
icônica de sua carreira, com Hebe Camargo, Lolita Rodrigues e
Nair Belo. Considerado o melhor apresentador de TV. Conduzia
com humor e seriedade suas entrevistas. Não importava a área
de atuação, personalidades pediam para seus empresários e
assessores de imprensa a oportunidade de sentar ao lado de
Jô Soares e serem entrevistados. Sentou no sofá do Jô, já virava
sucesso. O apresentador morreu na madrugada do dia 05 de
agosto de 2022, aos 84 anos. Esteja em paz, Jô Soares.

Dupla garante sucesso
Rionegro e Solimões têm 33 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam
mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 5 DVDs.
Nesses anos, já subiram no palco mais de 9.000
vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e
bateram recorde de público em festas de peão.
Como reconhecimento, receberam dezenas de
discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles
foram os segundos artistas nacionais a gravarem
um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso.
Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha
sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004),
América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).Com 33 anos de carreira
e inúmeros sucessos já emplacados, atualmente, Rionegro e Solimões figuram como destaque em todos os aplicativos de música e estão “Em Alta” no YouTube. Hoje, eles são uma das
duplas mais tocadas nas rádios de todo o Brasil.Com o novo DVD, já emplacaram diversos
hits, mas “Saudade de Ex”, lançada em maio deste ano e que conta com participação de Jorge e Mateus, ganhou destaque viral importantíssimo nas redes sociais, além de incontáveis
fanvídeos no TikTok. A música é hoje uma das mais ouvidas do Spotify Brasil, ultrapassando
a marca de 11 milhões de players no aplicativo, emparelhando com os maiores clássicos da
dupla, “Frio da Madrugada” e “Peão Apaixonado”, ambas com 14 milhões cada.
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