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Vereadores voltam do
recesso e solicitam desde
reconhecimento facial até
revitalização de praça
As sessões ordinárias da Câmara Municipal retornaram nesta semana após o recesso de
julho. No primeiro encontro, a pauta vazia de projetos para votação, foi preenchida por
reinvindicações ao Executivo Municipal. Os vereadores solicitaram reconhecimento facial
nas escolas da Rede Municipal de Ensino; construção de lombada e quadra de esportes;
manutenção asfáltica; colocação de placas educativas para donos de cães e revitalização
e manutenção dos canteiros, bancos, luminárias, brinquedos infantis e equipamentos da
academia ao ar livre em praça. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras, a partir
das 19 horas e são abertas ao público.
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Moradores podem colaborar
Lei Orçamentária Anual 2023
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Serviços é o setor que mais
gera empregos em Holambra
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Paróquia faz festa à Santa
Cruz e ao Divino Espírito
Santo no Palmeiras
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Tamo Junto aplica goleada
em Galunáticos na terceira
rodada Amadorzão
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Dawn Watson fará palestra
em Holambra no fim do mês
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Um trabalho efetivo de inclusão
Holambra tem uma trabalho com portadores de necessidades especiais que é referência
na qualidade de ações que promovem a inclusão: o NAOTT –
Núcleo de Atenção e Orientação
Terapêutica ao Trabalho.
Nesta quarta feira, o Núcleo
comemora 20 anos de atividades. A celebração reuniu alunos
e seus familiares, profissionais
que integram a equipe multidisciplinar, voluntários e gestores públicos.

O projeto, mantido com
recursos da Prefeitura e a colaboração de empresários e
moradores, oferece atendimento psicossocial, preparando os
participantes para enfrentar os
desafios sociais e, em especial,
do mundo do trabalho.
Atualmente os 30 frequentadores do Núcleo contam com
assistência psicológica, de terapia ocupacional, atendimento
odontológico, aulas de reforço
pedagógico, dança circular, jiu-

-jitsu, música, artes e viola caipira que influem na percepção
ampla de si mesmo, da vida e
das relações com o mundo.
No contato com a terra,
além de trabalhos remunerados
que exercem como parte das
atividades laborativas, produzem em uma horta alimentos
que são consumidos em refeições oferecidas pela Prefeitura.
É muito importante que a sociedade holambrense apoie este
projeto tão importante na cidade.
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Atos e Consequências
Alguns analistas políticos
têm divulgado que o número de desavenças entre familiares e amigos por razões
políticas está se tornando
preocupante. Paixões levam
à irrazoabilidade como frequentemente assistimos entre torcidas apaixonadas de
futebol.
Estamos começando a
vivenciar os primeiros movimentos - de fato – rumo aos
embates em busca do voto
do eleitor(a) a pouco mais de
dois meses das eleições.
É grande a preocupação
de vários segmentos da população com alguns prenúncios que merecem atenção
redobrada. Se em matéria de
futebol o desfecho de torcidas organizadas em confronto não tem sido civilizado –
envolvendo até mortes – os
mais sensatos clamam pelo
bom senso nesse momento
em que manifestações dos
candidatos e candidata à presidência da república jogarão
- ao que tudo indica - pesado

sob a orientação de marqueteiros, auxiliares e “gurus” invisíveis.
Esta eleição possui características de um divisor de
águas, qualquer que seja o
resultado. Não será, até onde
se possa vislumbrar, uma eleição a transcorrer como as anteriores, dadas manifestações
declaradas envolvendo os
três poderes.
Com algumas décadas
participando de eleições livres e suportando outras sob
o tacão de coturnos – apesar
de minha idade e, sem obrigação de votar – comparecerei às urnas para honrar
meu direito cívico. Isto, em
que pese minha discordância
quanto à obrigatoriedade do
voto, em um sistema que, a
meu ver, fere a liberdade de
manifestação do cidadão e cidadã em sua plena liberdade
democrática.
Mas, como a linguagem
popular dita, “é o que temos
para hoje”.
O amanhã é uma incógni-

ta. O que nos aguarda é o resultado da vontade popular,
consciente e esclarecida ou
aquela convencida por apelos profissionalmente construídos. Não importa, pois
assim é a vida.
O que realmente importa
é desfrutarmos de eleições
livres de quaisquer injunções
e, democraticamente, expressar nas urnas nossa crença
nas verdades que pautam
nossas vidas.
Sobretudo
consciência
sobre o Brasil que queremos
para hoje e no futuro próximo para filhos e netos: um
Brasil mais justo, sem fome e
insuficiência alimentar para
expressiva parte de nossa população carente, habitação e
serviços prioritários de saúde
dignas de um ser humano, segurança social. Educação básica de qualidade, alicerce de
uma sociedade pujante, carro
chefe do futuro de qualquer
país.
Assim seja!

Histórias de Dona Ilda
Mulher ciumenta
Ela era muito ciumenta,
apesar de bonita e excelente esposa. Ele, também
de meia idade, realizado na
vida, proprietário de uma
grande joalheria na rua
Quintino Bocaiúva, em São
Paulo.
À noitinha, voltava para
sua belíssima casa, folgava
sua gravata, abria o colarinho e iniciava seu merecido repouso.
Sua esposa, solicitamente, pegava seu paletó e o
levava para o quarto. Como
vigilante atenta, “por acaso” encontra em seu bolso,
uma número de rifa.
- Meu bem, quem lhe
vendeu essa rifa?
- Foi a manicure do barbeiro.
Numa segunda vez, outro número de rifa. A mesma pergunta e a mesma
resposta. Na terceira vez,
não aguentou:
- Por que você compra
tanta rifa dessa moça?
- Não é moça querida! É
uma senhora idosa, necessitada!
Uma coitadinha, cheia de
problemas. Família numerosa. Passa uma apertura
danada! Então, eu compro
essas rifas, para ajudá-la.
Morro de pena da pobrezinha.
A esposa aceitou perfei-

tamente a explicação.
Passados alguns meses,
ela e o marido, como de
costume, foram jantar num
famoso restaurante de São
Paulo.
A certa altura, adentra no
recinto uma belíssima loura, exuberante e charmosa,
passa perto da mesa onde
estava o casal e gentilmente
cumprimenta:
- Boa noite, sr. Alfredo!
- Quem é ? – pergunta
“ouriçada” a esposa, admirando o vestido colado às
curvas sinuosas da jovem.
E ele, então “murcho” e
desconcertado:
- É a manicure do barbeiro, meu bem.
Não sei como pôde se arrumar o “caridoso” cidadão
. Só sei que o único elogio
que não recebeu foi ser
chamado de anjo! O restante teve de aguentar tudo!
E garanto que, se adquiriu outras rifas da “coitadinha senhora”, foi um pouco
mais prudente e jamais as
trouxe para casa...

Ilda Thereza – ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148
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Saúde promove atualização vacinal e
imunização contra a Pólio a partir de segunda
“Já no caso da poliomielite,
todos os holambrenses de 1
a 4 anos precisam receber a
dose”, explicou.
Segundo o diretor municipal de Saúde, Valmir
Marcelo Iglecias, o Dia D de
mobilização ocorrerá no sábado, dia 20 de agosto, com

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra
irá realizar duas ações de
vacinação a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de
agosto. A primeira delas é
voltada para a atualização
da situação vacinal de moradores menores de 15 anos. A
segunda é direcionada para
crianças de 1 a 4 anos e visa
a imunização contra a poliomielite, também conhecida

como paralisia infantil.
A aplicação das doses
ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e
entre 13h e 15h30, nos PSFs
Imigrantes e Santa Margarida. Na unidade do Palmeiras
o atendimento será às terças-feiras, das 8h às 11h30. No
Fundão, no mesmo dia, das
13h às 15h30. É importante
levar o Cartão SUS e a caderneta de vacinação.

“Durante a Campanha de
Multivacinação para crianças e adolescentes de até 15
anos, a aplicação acontecerá
mediante a avaliação das vacinas que faltarem na carteirinha. Chamo a atenção para
os imunizantes que protegem contra diversos tipos
de câncer (HPV) e meningite (Meningo ACWY)”, disse a
enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Wilma Gomes.

Boletim Covid-19
03/08/22

Casos confirmados

4866
4840
6
0
20
0

		

Casos acompanhados
pelo Departamento de
Saúde

Curados
Em isolamento domiciliar
Em internacação hospitalar
Óbitos
Em leito de observação na 		
Policlínica Municipal

Casos suspeitos

8

Casos acompanhados pelo
Departamento de Saúde

8
0

Isolamento domiciliar
Em internação hospitalar

Casos descartados

10343

Casos acompanhados pelo
Departamento de Saúde

15217

Total de atendimentos
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atendimento das 8h às 15h
nos PSFs Imigrantes e Santa
Margarida. “Esta é a oportunidade de quem não tem disponibilidade de ir ao local de
vacinação durante a semana,
em função de trabalho ou estudo, para garantir a imunização”, disse.
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Holambra sedia
congresso para mulheres
com Dawn Watson
Evento acontece no dia 31 de agosto no Centro
de Convenções Jan Heijdra, ao lado do Moinho

Holambra promove no
dia 31 de agosto o Congresso Mulheres de Sucesso, evento que contará
com uma palestra especial
ministrada por Dawn Watson, escritora e palestrante internacional que ficou
mundialmente conhecida
após participar de um treinamento na Flórida (EUA)
com Tony Robbins.
O evento, com entrada gratuita, acontecerá no
Centro de Convenções Jan
Heijdra, ao lado do Moinho
Povos Unidos. É necessária
a retirada de ingressos com
antecedência no Espaço do
Empreendedor, instalado
no Paço Municipal.

A iniciativa tem por objetivo inspirar e motivar
as mulheres, principalmente as que sofrem ou já
sofreram com transtornos
mentais, como depressão e
ansiedade, ou simplesmente aquelas que procuram
mais sucesso na vida pessoal e profissional.
“Será uma experiência
incrível e transformadora.
Vamos contar histórias e
trazer ferramentas capazes
de ressignificar a vida das
pessoas”, afirma Alessandra Caratti, diretora municipal de Turismo e Cultura.
Dawn Watson, formada
pelo Instituto Robbins-Madanes Center for Strategic

Intervention, dedica sua
vida para ajudar as pessoas que querem alcançar
um nível mais profundo de
liberdade através da compreensão, perdão e libertação da dor.
Ela ficou mundialmente
conhecida após participar
de um congresso com o
palestrante Tony Robbins,
em 2014. Naquela ocasião,
Dawn protagonizou o evento que acabou se tornando
o documentário “Eu não
sou seu guru”, lançado na
Netflix com grande audiência. Ela também é escritora,
autora do livro best-seller
“A força que há em nós”, da
Editora Gente.
www.jcholambra.com

Descomplicando o juridiquês

Pensão
avoenga
A pensão avoenga,
também chamada de
alimentos avoengos, é
aquela prestada pelos
avós em substituição ou
complementação à pensão paga por um dos genitores.
É dever dos pais o sustento da prole. Contudo,
nem sempre a pensão
paga é suficiente para
suprir todas as necessidades dos filhos e, em
situações assim, pode
nascer a possibilidade
de estender a obrigação
aos avós, desde que comprovando-se de maneira
inequívoca que o genitor
responsável pela prestação alimentícia não tem
capacidade para tal, ou
ainda que possui capacidade reduzida.
Constatada o insuficiência da pensão, o menor
deverá ingressar, devidamente assistido por seu
representante legal, com
a ação judicial correspondente a fim de buscar
a extensão de tal responsabilidade.
Note-se que tal ação,
inclusive, pode ser intentada em face de todos os
avós, ou seja, do lado paterno e materno.
Tendo como base a Lei
nº 5.478, de 25 de julho
de 1968 e o Código Civil,
a Justiça irá analisar o
pedido e fixar um valor
inicial, também chamado
de alimentos provisórios.
Depois disso, os alimentantes, no caso os avós,

serão citados judicialmente para comprovar a
sua situação financeira.
Novamente, o trinômio
norteador da fixação de
pensão deverá ser observado, o juiz deverá
analisar os gastos e como
cada responsável pode
contribuir de uma forma
razoável para a segurança alimentar de quem vai
receber a pensão.
É evidente que a análise do caso concreto deverá ser feita por advogado,
a fim de se averiguar tal
possibilidade, especialmente no que tange ao
momento para ingresso
do procedimento, uma
vez que os alimentos
avoengos são uma exceção no ordenamento jurídico, devendo os genitores, reais responsáveis
pelo sustento dos filhos,
já terem sido acionados
judicialmente e comprovadamente esgotadas todas as possibilidades de
pagamento de pensão.
Diego Barboza Filipini –
OAB 420.389
e-mail: diego_filipini@
adv.oabsp.org.br
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Vereador quer reconhecimento facial
na rede municipal de ensino
Na 16ª Sessão Ordinária
(01) promovida pela Câmara Municipal de Holambra,
os vereadores apresentaram
dez indicações legislativas
sobre diversos assuntos de
interesse público. Os pedidos
serão encaminhados para
análise do Executivo.
A implantação de um sistema de reconhecimento facial
nas escolas da Rede Municipal
de Ensino foi o pedido do vereador e presidente da Câmara Mauro Sérgio de Oliveira, o
Serjão. Na propositura Serjão
explicou sobre os benefícios
desta tecnologia, como a prevenção da entrada de desconhecidos nas escolas e o acompanhamento dos pais, que são
avisados por mensagem de
texto no celular quando o estudante entra na unidade.
Além desta indicação, Serjão pediu um estudo de viabilidade para a construção
de uma lombada na Rua Antonius van der Bruggen, no
bairro Moinho Residencial.
O vereador Jesus Aparecido de Souza, o Jesus da Far-

mácia, solicitou manutenção
asfáltica nas ruas do bairro
Chácaras Camanducaia. Em
plenário o parlamentar mostrou fotos do local, mencionou que foi procurado por
moradores ao qual informaram que o asfalto recém-pavimentado está danificado
com muitos buracos e pediu
ao Executivo uma atenção
maior nesta questão.
A revitalização e manutenção dos canteiros, bancos, luminárias, brinquedos infantis
e equipamentos da academia
ao ar livre da Praça da Bíblia
no bairro Imigrantes foi a indicação do vereador Mario
Luiz Sitta, o Sitta da Fanfarra.
O vereador Hermindo
Felix solicitou colocação de
uma lombada na Estrada
Municipal Adrianus van Vliet
(HBR-323), altura do Lote 12,
no Bairro Fundão. Na tribuna
Hermindo expôs que essa indicação já foi apresentada no
ano passado e os moradores
do bairro fizeram um abaixo-assinado com a intenção de
viabilizar a reivindicação.

A criação da Feira do Produtor Rural, a reativação do
Conselho Municipal de Segurança, a manutenção nos
degraus da Praça da Cachoeira, a construção de quadra
de basquete e vôlei no bairro
Imigrantes e também a colo-

www.jcholambra.com

cação de placas educativas
visando a adesão dos tutores
de cães à prática de recolhimento dos dejetos dos animais em espaços públicos
foram as indicações do vereador Fabiano Soares.
As Sessões Ordinárias

acontecem nas três primeiras segundas-feiras do mês,
a partir das 19h, no Plenário
da Câmara Municipal de Holambra, com transmissão ao
vivo nos canais de comunicação da Casa, YouTube, Facebook e site.
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Celebrações e festas em louvor à Santa Cruz e
Divino Espírito Santo estão de volta
Palavras do Pe. Charles Franco Peron à comunidade:

Após 2 anos sem realizar
o evento, a Paróquia Divino
Espírito Santo fará neste final de semana a tradicional
Festa em louvor à Santa Cruz
e ao Divino Espírito Santo no
Bairro Palmeiras. Segundo o
Pároco Charles Franco Peron,
“começamos o ano de 2022
ainda com muitas incertezas
sobre a pandemia que por
dois anos impediu que fizéssemos as festas comunitárias.
Por isso, decidimos fazer as
festas do Divino Espírito Santo da matriz e da Santa Cruz
da Palmeiras juntas nos dias
04, 05, 06 e 07 de agosto”.
A celebração religiosa,

que teve início ontem, quinta-feira, 4, com o terço na
antiga Capela seguido da
procissão, continua hoje,
sexta-feira, 5, com a realização de uma missa em louvor
à Santa Cruz, que será realizada às 19h30 na Capela ao
lado do Salão da Comunidade. “ Como a festa será realizada na Comunidade Santa
Cruz, vamos seguir os moldes daquela festa da exaltação da Santa Cruz de nosso
Salvador”, disse o Pároco.
Já as festividades terão início neste sábado, 6, a partir das
19h, com a quermesse, assados, pastel, batata frita, espeti-

nho, bebidas, brincadeiras para
as crianças, show de prêmios
e às 23h, o Grande Baile com
Anthony e Eliezer. Já no domingo, 7, acontecerá a partir das
10h30, a tão famosa romaria
de cavaleiros, charreteiros e
amazonas, que este ano sairá
do Campo de Futebol do bairro
Imigrantes rumo a festividade
no bairro Palmerinhas, onde
acontecerão
apresentações
musicais, leilão, roleta e será
servido almoço (arroz, feijão,
farofa e salada) com preço único R$ 8,00 por pessoa.
O convite está aberto
para todos que puderem
comparecer.
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Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus estejam com todos
Jesus, crucificado e ressuscitado, vencedor da morte e constituído pelo Pai, o Senhor do Céu e da Terra, perante o qual,
todo joelho se deve dobrar no Céu e na Terra, fez da Cruz
um altar e uma mesa de refeição. Ele se dá a nós na Eucaristia como alimento de vida eterna e presentifica o seu
sacrifício redentor por nós em cada Santa Missa.
Os Apóstolos quando viram o Senhor Jesus ressuscitado trazendo em seu corpo as chagas adquiridas na Santa
Cruz, sentiram-se invadidos por uma grande alegria. Jesus já
havia dito que chorareis (referência a Cruz) porém, vos alegrareis e a vossa
alegria ninguém poderá tirar (Jo 16,22).
A Alegria que brota da Santa Cruz não é fugaz e passageira, é perene e vai se
plenificando cada vez mais aqui nesta terra, até a perfeita plenitude no Céu.
Os objetivos que devem nortear as nossas festas:
A CELEBRAÇÃO DA GLÓRIA DE DEUS: Tudo devemos fazer para buscar a glória de Deus e sempre e em todos os lugares. Ad Majorem Dei Gloriam. Nada
devemos fazer que vá contra a glória de Deus. “Buscai em primeiro lugar o
Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo.” (Mt 6,33).
PADROEIRO: A celebração da Vida e exemplo do padroeiro para a Comunidade, o que ele fez em vida, que exemplo nós poderemos seguir em nossas
vidas. “Tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo.” (I Cor 11,1).
CONVIVÊNCIA FRATERNA: Momento de encontro com nossos irmãos e irmãs
na fé. “Cântico das peregrinações. Oh, como é bom, como é agradável para
irmãos unidos viverem juntos. (Sl 132,1).
AMBIENTE: Nossas festas devem ter um ambiente familiar e não ambiente de “balada.” O encontro com os irmãos de outras comunidades para confraternizar em
famílias. “Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo”. (Fil 1,27).
RECURSOS FINANCEIROS: Arrecadar fundos para as obras de evangelização
da Igreja e para benfeitorias tanto na Comunidade local, como na Paróquia
no todo. “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da
hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas” (Mateus 23,23).”

Geral
Terceira rodada do Amadorzão tem
partidas disputadas, goleada e 28 gols
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.
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Cineclube Holambra apresenta:

Flee – Nenhum Lugar
para Chamar de Lar

Confira os resultados
da 3ª rodada:

A terceira rodada do Campeonato de Futebol Amador
de Holambra contabilizou
28 gols, partidas disputadíssimas e uma goleada de
6 a 0 do Tamo Junto sobre o
Galunáticos (confira abaixo
os resultados). Esta semana

os jogos começam na quarta-feira, 3 de agosto, e seguem
até domingo. As partidas têm
entrada gratuita, são abertas
ao público e ocorrem no Estádio Municipal Zeno Capato
e no Campo do Fundão.
Dezoito equipes disputam

Galáticos 1 x 2 Bar Sem Lona
Galunáticos 0 x 6 Tamo Junto
Resenha 2 x 1 Brasiliense
Real Conquista 2 x 1 Gr. Holambra
Internacional 0 x 1 Nacional
Tokka Natural 1 x 3 Jack Flores
Los Hermanos 1 x 0 Joinville
Figueirense 1 x 2 Imigrantes
CRB 2 x 2 Vila Nova

Confira a tabela de jogos da 4ª rodada:
Quinta-feira, 28 de julho, 19h30: Galáticos x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 29 de julho, 19h: Galunáticos x Tamo Junto (Estádio Municipal)
Quarta-Feira, 3 de agosto, 19h30: Brasiliense x CRB (Estádio Municipal)
Sexta-Feira, 5 de agosto, 19h: Grêmio Holambra x Internacional (Estádio Municipal)
Sexta-Feira, 5 de agosto, 20h45: Vila Nova x Figueirense (Estádio Municipal)
Sábado, 6 de agosto, 15h: Imigrantes x Galunáticos (Estádio Municipal)
Sábado, 6 de agosto, 17h: Joinville x Resenha (Estádio Municipal)
Domingo, 7 de agosto, 8h30: Jack Flores x Los Hermanos (Estádio Municipal)
Domingo, 7 de agosto, 10h30: Tamo Junto x Galáticos (Estádio Municipal)
Domingo, 7 de agosto, 8h30: Bar Sem Lona x Real Conquista (Fundão)
Domingo, 7 de agosto, 10h30: Nacional x Tokka Natural (Fundão)

www.jcholambra.com

Um peculiar e belíssimo
documentário animado.
A história de Amin, um
refugiado afegão, ilumina a
experiência de pessoas forçadas a deixar seu país.
Amin revê, entre momentos ternos e até cômicos, as lembranças de um
passado caótico. Uma audácia e tanto para quem so-

breviveu ao inimaginável.
Uma experiência particular que reflete os desafios
de milhões de refugiados.
Data: 12 de Agosto
Local: Espaço Cultural
Terra Viva
Horário: 19 horas
Apoio: Casa Bela, Jornal da
Cidade, ECTV
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Moradores do Glória receberão a visita dos
cadastradores da Habitação a partir de quarta
Cadastradores da Secretaria de Estado da Habitação
farão entre os dias 10 e 13
de agosto entrevistas para
regularização fundiária de
imóveis da região conhecida
popularmente como Glória,
no bairro Palmeiras. O objetivo da visita é dar andamento ao processo de legalização
da posse e propriedade dos
moradores, garantindo escritura e matrícula do imóvel registrados em Cartório
e dando mais segurança a
quem vive nesta localidade.
O trabalho é resultado de
parceria da Prefeitura com o
Governo do Estado por meio
do programa Cidade Legal.
Além do Glória, outros loteamentos de Holambra como o
Vila Nova e a Colônia Pedroso, no Fundão, estão sendo
contemplados por esse benefício.
A regularização, de acordo com o diretor municipal
de Habitação e Desenvolvimento Econômico, Reinaldo
Eid Pavão, segue algumas
etapas. “O cadastro é a primeira delas. O objetivo é

reunir a documentação dos
proprietários e dos lotes
para dar sequência ao registro”, explica. “Nossa intenção
é que as pessoas tenham
suas casas de papel passado,
com mais segurança jurídica
e sem custos ao morador”.
As visitas domiciliares
acontecem nos dias 10 e
12 de agosto no período da
tarde e na manhã do dia 13.
Recomenda-se que os moradores deixem separados
RG e CPF, Certidão de Casamento ou Óbito, Pacto Antinupcial, Formal de Partilha
(se divorciado), um comprovante de residência anterior ao ano de 2016, um
comprovante de residência
atual, Carnê de IPTU, comprovante de compra do lote
(contrato de compra e venda, declarações, recibos ou
outros). Caso o imóvel seja
alugado, a recomendação é
para que o proprietário ou
imobiliária sejam informados sobre o processo de cadastramento.
“Será feito apenas o registro fotográfico da documen-

tação. Nenhum documento
deverá ser entregue aos profissionais”, enfatizou Pavão.
Os cadastradores estarão

devidamente identificados
com coletes e crachás. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por telefone junto

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

www.jcholambra.com

ao Departamento Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Econômico, em (19)
3802-8000, ramal 207.

Economia

Holambra cria empregos
formais no 1º semestre

Acompanhar
parciais
dos agregados econômicos
em determinadas datas de
corte é um exercício sempre
proveitoso para buscar prévias do movimento em uma
área de estudo.
Para os estudos acerca
da empregabilidade, depois
de um susto com a pandemia, os dados de empregos
formais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), mantidos
pelo Ministério do Trabalho
e Previdência, trouxeram
bons resultados para Holambra no primeiro semestre de 2022, considerando
os meses completos de janeiro a junho.
Resultando de 4.507
admissões e 3.991 desligamentos, a Cidade das
Flores gerou 516 postos
formais de trabalho (em
termos líquidos), consolidando destaque a um dos
motores de sua economia,
o setor de Serviços. Vale
lembrar que o conjunto de
atividades relacionadas ao
setor, no país todo, ainda
ganha tração desde a flexibilização do isolamento
social.
No total, no último
dia de junho de 2022 a base
de dados aponta que Ho-

lambra mantinha 11.769
postos formais de trabalho
ativos.
Os segmentos do Comércio e da Agropecuária
praticamente se mantiveram estáveis (ligeiramente
negativos) em termos de
geração de vagas no período. Contudo, as particularidades da Agropecuária, o
outro motor holambrense,
merecem maior detalhamento.
Iniciando pelo aspecto mais polêmico, o
saldo negativo de 5 vagas
recebeu forte influência da
atividade designada pelo
Caged como “Cultivo de
Milho”, que encerrou 146
postos formais de trabalho,
mas ainda mantendo outros
687 ativos. Apesar do caráter indiscutível do registro,
a dúvida sempre levantada
está na constatação in loco
do cultivo do cereal no perímetro do Município.
Já a maior contribuição positiva ao setor veio
da tradicional atividade de
“Cultivo de Flores e Plantas
Ornamentais”, que gerou 87
postos formais de trabalho,
sustentando um estoque
ativo de 3.427 trabalhadores empregados.
O setor industrial apre-

sentou sua contribuição
ao gerar 24 postos em termos líquidos, mas de forma
bastante pulverizada entre
suas múltiplas atividades.
Sem dúvida, toda e qualquer contratação é sempre
muito bem-vinda.
Mas o grande responsável, o setor de serviços,
respondeu pela geração de
487 vagas, o que equivale a
94% do saldo resultante no
período.
Também
caracterizado por ampla dispersão de
segmentos envolvidos, o
destaque em Serviços ficou
para a atividade de Alimentação, mais especificamente
delimitada por serviços de
“Catering, Bufê e Outros”,
que conferiu geração líquida de 286 postos de trabalho no período, sinalizando
a importância do ramo de
refeições coletivas.
Por fim, são dados que
geram certo alívio, mas
precisam, no mínimo, de
manutenção da tendência.
Daí a importância do acompanhamento em todos os
detalhes.
Ricardo Buso
Economista
Idealizador do Projeto
Economia Metropolitana
www.jcholambra.com
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População pode participar
na elaboração da Lei
Orçamentária Anual de 2023
A Prefeitura de
Holambra disponibiliza no Portal do Governo
um questionário eletrônico para que
a população
contribua com
a elaboração da
Lei Orçamentária
Anual, a LOA, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no
próximo ano. Por meio dele,
cada morador tem a possibilidade de apontar as principais necessidades quanto
a obras e outros serviços de
melhoria em seu bairro para
que a gestão municipal possa
definir as prioridades e programar as ações.
“Iremos ler e avaliar todas
as sugestões para planejar
os gastos e definir as prioridades para o município, levando em conta os recursos
disponíveis. A participação
dos moradores é fundamental nesse processo para que
possamos fazer uma cidade

cada vez melhor para
todos”, explicou
o economista
e diretor municipal de Finanças e Contabilidade,
Rodolfo Silva
Pinto. “Depois
disso, apresentaremos
nossa
proposta para a população e para a Câmara de Vereadores”.
A Audiência Pública de
apresentação será realizada
no dia 31 de agosto, no plenário da Câmara Municipal,
a partir das 18h. Ela também
poderá ser acompanhada
pela internet, em tempo real,
por meio da TV Câmara, em
http://tvcamaraaovivo.net/
cmholambra. O trabalho será
conduzido pelo diretor da
pasta e pelo contador Fábio
Adriano de Lima.
O questionário pode ser
acessado até o dia 19 de
agosto no site www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, em Cidade Participativa.
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Geral
Classificados

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

Classificados

Águas de
Holambra lança
campanha
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● DIVERSOS ●

#minhaáguabemtratada

● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores
e Plantas em Holambra contrata:

Você já ouviu falar sobre a importância do uso
consciente dos recursos naturais? Pois é, atualmente intensificou-se o movimento global sobre as
questões ambientais, e a preservação da água doce
tem ganhado destaque em inúmeros fóruns mundiais sobre o tema.
Mas o que é que nós podemos fazer para preservar esse recurso fundamental para a vida? Atenta
a todo esse movimento, a concessionária Águas de
Holambra acaba de lançar a campanha #minhaáguabemtratada. E do que se trata a campanha?
Trata de mudarmos algumas atitudes e incorporarmos, no nosso dia a dia, cuidados simples dentro da
nossa própria casa.
O coordenador de Engenharia e Operações da
concessionária, Alan Pedra, explica alguns cuidados.
“A Águas de Holambra trabalha incansavelmente para
tratar e levar água potável todos os dias até sua casa.
Mas os cuidados não podem parar por aí. Reservatórios limpos e em bom estado ajudam a preservar a
qualidade da água que você recebe. Instalações sem
vazamentos e em boas condições, além de evitar o
desperdício, também contribuem para a saúde da sua
família”, afirma Alan.
Para saber mais
Fique atento às dicas que compartilhamos nas
nossas redes sociais – https://www.facebook.com/
aguasdeholambra e @aguasdeholambra (Instagram) e faça parte você também desse movimento
#minhaaguabemtratada.

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)
- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 horal de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.
- Aceitaremos currículos somente para moradores de
Holambra e Artur Nogueira.
Envie seu currículo para vagas@lisaflora.com.br

Este é o Gil Jr! Foi abandonado, atirado de um carro e
resgatado pelas protetoras da ONG Arca de Holambra. Tinha
suspeita de fratura e ficou internado em uma clínica onde
chorava muito, até se recuperar. Agora está no canil, tem 5
meses, foi vacinado, vermifugado castrado. Espera por um
tutor/a que o acolha amorosamente e responsavelmente!

www.jcholambra.com

● 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.

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

Variedades

por Izildinha Pilli
Julho: as três músicas mais tocadas nas rádios
O ranking das três músicas mais tocadas em todas as rádios do Brasil traz Gusttavo Lima em primeiríssimo lugar, com a música
“Termina comigo antes”, em segundo ficou com o galã Luan Santana cantando “Erro Planejado”, em parceria com a dupla Henrique e
Juliano e o terceiro lugar chegou com as irmãs Simone e Silmara soltando a voz na canção “Vontade de morder”.

O “Infinito” do Thiaguinho

Cantora vem ao público falar da sua doença

O cantor Thiaguinho está em tour nacional de seu novo show, “Infinito”, baseado
no audiovisual homônimo, lançado no ano passado. Nessa semana, ele se apresentará em Sumaré/SP na sexta-feira, dia 5. No sábado (6), estará em Belo Horizonte e domingo (7), em Lorena/SP. Para que todos cheguem no show do cantor com
as músicas na ponta da língua, ele lembra que os vídeos de todas as faixas estão
disponíveis no seu canal oficial no YouTube. Fazem parte do repertório sucessos
como “Era Uma Vez”, “Energia Surreal”, “Sou o Cara Pra Você”, “Presente do Céu” e
Caraca Muleke”. “Espero que os fãs, que sempre me acompanham de perto, sintam
o carinho que toda a minha banda e equipe depositou nesse projeto. Esse é um
álbum muito especial para mim. Espero que todos se divirtam, se emocionem e
que o nosso carinho e a nossa troca seja infinita, porque o amor que sinto pela
música e pelos fãs é infinito”, afirma o cantor.

Simony informou aos seus fãs, por meio de um vídeo gravado no hospital e
divulgado em suas redes sociais, na tarde da quarta-feira (3), que está com
câncer no intestino. A cantora descobriu o tumor após uma colonoscopia
para investigar uma íngua na região da virilha. “Estou do lado do meu anjo,
Dr. Fernando Maluf, o expert do câncer. Estou super animada. Ele vai explicar exatamente como é, como será o meu tratamento”, iniciou em post
feito no Instagram. Nas imagens, Simony também avisa que seus filhos já
sabem do diagnóstico e pede para a imprensa e seus seguidores evitarem o
sensacionalismo em respeito à família. “Nunca entrei numa briga para não
sair ganhando. Jamais, eu sou forte mesmo. Estou com a maior animação
de começar essa quimio”, completou, confiante.Vamos ficar na torcida, Simony. Tudo dará certo.

SOCIAL

Clube Rotary de Holambra tem nova diretoria

No último dia 20 de julho, assumiu, pela segunda
vez, a presidência do Clube
Rotary de Holambra, Leonor
Campos Mauad.
Na ocasião da posse o
Clube Rotary de Holambra
recebeu a visita da Governadora Rosemeire Aparecida
Pereira, do Distrito 4590 ao

qual o Rotary local está vinculado.
Segundo Leonor, “o entusiasmo é grande, uma vez que
o Clube Rotary de Holambra
conta com um grupo dedicado
às causas sociais e fortemente
reconhecido por todos na cidade de Holambra por todas
as ações que desenvolve”.

No mesmo dia tomaram
posse três novos integrantes: Flávia Domeneguette
Silva, David Guimarães e
Ivan Forster Pezzoto Júnior. “Estamos empenhados para que o ano rotário
2022/2023 seja um tempo
de muitas realizações” garante a Presidente.
www.jcholambra.com

