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Rodrigo Garcia visita 
Expoflora e reforça 
compromisso com 

Holambra

Confira quadro 
semanal da 
Covid 19

Acompanhe as partidas 
do Amadorzão deste 
fim de semana

Holambrenses 
fazem mutirão para 
revitalização da 
Mata da Cachoeira

STJ decide que 
guarda não tem 
poder de polícia e 
vereadores fazem 
moção de repúdio 4

4

7
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Governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia esteve na cidade nesta 
quarta-feira, 7 de setembro, para visitar, ao lado do prefeito Fernando 
Capato, vereadores e lideranças, a maior exposição de flores e plantas da 
América Latina. Durante a passagem por Holambra, Garcia reforçou que 
seguirá trabalhando pelo município e região. 3
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A imediata reação da Câma-
ra de Vereadores de Holambra 
que aprovou e  encaminhou aos 
órgãos competentes a  Moção 
de Repúdio à decisão do STJ so-
bre a proibição de atuação das 
Guardas Municipais como de po-
lícia, é muito bem-vinda, atenta 
e oportuna.

Embora o Superior Tribunal 
de Justiça tenha se baseado no 
texto constitucional que assegu-
ra o poder de polícia civil e mi-
litar ao Estado e à União e não 
levou em consideração experi-
ências bem sucedidas como a da 
Guarda Municipal de Holambra.

Holambra é considerada a ci-
dade mais segura da Região Me-
tropolitana de Campinas e isso 
se deve ao trabalho integrado da 
Guarda Municipal, Polícia Civil e 
Policia Militar, como deveria ser 
em todo o país. 

Com as dificuldades do Es-
tado  e do Governo Federal em 
assumir a segurança, por falta 
uma política pública que con-
temple as três instâncias ad-
ministrativas - União, Estado e 
Município - estas ações ficam à 
mercê da Justiça que as interpre-
ta no rigor da lei.

No caso específico de Holam-

bra, cabe agora ao executivo,  
ao legislativo e sociedade civil 
organizada  buscarem alterna-
tivas políticas e administrativas 
para contornar a situação da se-
gurança pública da cidade. 

Holambra é um centro turís-
tico expressivo que atrai turistas 
e que não pode ficar à mercê 
daqueles que buscam utilizar a 
baixa vigilância para suas ações 
criminosas. 

Por fim, é preciso parabeni-
zar a Guarda Municipal pela sua 
ação integrativa e pelo trabalho 
de qualidade até agora prestado 
aos cidadãos holambrenses.

Sobre a segurança de Holambra
Histórias de Dona Ilda

Em princípio deve-se lembrar 
que quem agrada sua sogra, 
agrada seu marido!

Em toda minha vida pude 
observar exemplos de sogras 
e outras muito diferentes!

Na verdade, o ideal, é cada 
um ter a sua casa. Mas, na im-
possibilidade, o respeito e o 
carinho devem estar sempre 
presentes.

Nunca devemos tirar con-
clusões sem conhecer os 
reais motivos de muitos pro-
blemas. O convívio entre so-
gras ,genros, sogros, noras é 
muito difícil!

Hoje é difícil alguém  poder 
dizer:

- Minha sogra é espeta-
cular! Já nos ajudou a criar 
nossos quatro filhos! Foi uma 
verdadeira mãe para eles! 
Sempre pudemos ir ao cine-
ma, a festas, que nunca tive-
mos trabalho!

Enfim, conheço muitas so-
gras solícitas, companheiras, 
que sabem manter uma con-
vivência correta e às vezes 
necessária na casa de seus 
filhos.

Sou sogra, mas procuro vi-
sitar minhas filhas e genros 
apenas quando sou convida-
da, ou necessária. A tecnolo-
gia e o celular estão substi-
tuindo, como   bons auxiliares, 
para recebermos as notícias 
dos amigos e familiares.    

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

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

Distanciando-me, tanto 
quanto possível, dos tiroteios 
(ainda sem balas) verbais en-
tre candidatos concorrendo 
às eleições majoritárias no 
mês próximo e palradores 
vários nos horários gratuitos, 
opto por abordar tema mais 
ameno: curiosidades sobre o 
sono dos animais. 

O sono profundo e repara-
dor como nós mamíferos co-
nhecemos, não é para todos 
os animais. 

Divagando um pouco so-
bre o seu sono debruço-me, 
por instantes, sobre aquele 
de muitos dos animais. Acre-
ditando que algumas das in-
formações - obtidas de fontes 
públicas diversas – não sejam 
de seu conhecimento (como 
não o eram para mim) aceite 
tudo como curiosidade.    

Muitos mamíferos não 
dormem profundamente 
pois se tornariam presas fá-
ceis para predadores e, por-
tanto, criaram mecanismos 
para descansar o corpo e 
deixar o cérebro em alerta. 
É o chamado “descanso uni-

lateral do cérebro”, ou seja, 
enquanto o corpo descansa, 
uma parte do cérebro fica 
ativo. Isso possibilita as aves 
dormirem equilibradas em 
galhos de árvore, faz com 
que alguns cetáceos não se 
afoguem enquanto dormem 
(pois precisam subir à superfí-
cie para respirar vez ou outra) 
e que alguns animais não se 
percam de seus grupos. 

Algumas espécies, confor-
me acreditam os cientistas, 
possuem ciclos de descanso 
e vigília.

O termo “vigília”, em opo-
sição ao sono, é chave para 
entender o animal que dor-
me de olho aberto. Por isso 
mesmo, só as espécies que 
conseguem se garantir ou vi-
vem num ambiente relativa-
mente seguro, podem se dar 
ao luxo de um sono longo e 
tranquilo.

A característica já foi ob-
servada pelos cientistas e 
como dá a entender, a adap-
tação permite que esses ani-
mais consigam ficar de olho 
nas ameaças mesmo quando 

estão dormindo. 
E quanto a “nosotros”? É 

possível uma pessoa dormir 
de olhos abertos? Sim, mas 
só se houver algo de errado 
no corpo. A condição médica 
que impede que os olhos se 
fechem totalmente se chama 
“lagoftalmo” e quando ocorre 
à noite, fazendo com que a 
pessoa durma de olhos aber-
tos, é chamada de lagotftal-
mo noturno.

Crocodilos podem dormir 
com um olho aberto, e se jun-
tam aos animais com essa ha-
bilidade, que inclui pássaros, 
golfinhos e outros répteis.

E as cobras dormem? 
Dormem, mas com os olhos 
abertos. Elas não têm pálpe-
bras por isso os olhos não se 
fecham como outros animais. 

Por fim, obrigado por sua 
paciência e atenção.

E por instantes dedicados 
quando desliguei-me junto a 
você, dos sonolentos e cru-
ciantes embates políticos que 
ganham corpo em todas as 
mídias. 

Sou-lhe grato por isso.

Na contramão do momento

Gosto muito de escrever 
sobre fatos interessantes e 
alegres. Mas, às vezes ouço 
algum caso que me impres-
siona muito!

Conversando com uma 
pessoa, ela me contou que a 
sogra  morava com ela. Che-
guei a sentir até um senti-
mento de carinho que essa 
pessoa deveria ter por ela. 
A prosa continuou e ela me 
disse:

- A senhora sabe que viver 
com sogra é muito difícil! En-
tão, meu marido comprou 
umas tabuas e fez no nosso 
quintal um quartinho com 
cozinha para ela. Tem jardim 
e tudo!

-Mas essa casinha é encos-
tada em sua casa?

-Não! Mas, é muito boa. Ela 
cozinha para ela e faz tudo e 
tem quase 90 anos e é muito 
esperta!

Minha Mãe Santíssima! 
Será que eu estava enten-
dendo bem? Quando viu mi-
nha admiração, ela foi tratan-
do de mudar de assunto!

Dentro de minha cabeça co-
mecei a imaginar o “mar azul” 
em que deveria estar vivendo 
essa pobre criatura! Para nora 
ela “ter jardim e tudo” será  su-
ficiente? Será que ela recebe 
carinho dessa nora tão “queri-
da” ? E desse filho habilidoso 
que lhe fez para morar uma 
casinha de tabuas?

Como não consegui ouvir o 
restante da história, não pos-
so saber se o motivo dessa 
solução teve problemas mais 
importantes.

Já escrevi duas vezes sobre 
“Os Mandamentos da sogra”.

Infelizmente, nunca tive so-
gras. Mas, tive uma cunhada 
bem mais velha que meu ma-
rido, que sempre a considerei 
como se fosse minha sogra. 
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Governador Rodrigo Garcia 
visita Expoflora e reforça 
importância do turismo

O governador e candidato à 
reeleição Rodrigo Garcia este-
ve em Holambra nesta quarta-
-feira, 7 de setembro, Feriado 
da Independência, para visita à 
39ª Expoflora. Acompanhado 
pelo prefeito Fernando Capa-
to, pelos deputados estaduais 
Barros Munhoz e Rafa Zim-
baldi, pelo deputado federal 
Arnaldo Jardim e por prefeitos 
e lideranças locais e da região, 
Garcia reforçou seu compro-
misso com pleitos da cidade 
e com o desenvolvimento da 
atividade turística no Estado 
de São Paulo.

Do lado de fora da festa, na 
rua, apoiadores aguardavam 
para recepcionar o governa-
dor. Ele caminhou pelo evento 
por cerca de uma hora e meia, 
tirou fotos com público, parou 
inúmeras vezes para conver-
sar com as pessoas e atendeu à 
imprensa. Na saída, encontrou 
o grupo que o esperava para 
uma palavra e novos registros. 

“O turismo é muito impor-
tante para a economia de São 
Paulo e a geração de empre-
gos. O que vemos em Holam-
bra é um exemplo a ser re-
petido em outras localidades 
com potencial para o desen-
volvimento desse segmento”, 
avaliou Garcia. 

Aos moradores, o candi-
dato garantiu que seguirá 
apoiando Holambra em suas 
demandas junto ao Estado. 
“Rodrigo foi o governador que 
mais fez pela nossa cidade 
num curto período de tempo”, 
ressaltou o prefeito Fernando 
Capato. “É um amigo pessoal 
e da cidade. Experiente, res-
ponsável. Fez muito em pouco 
tempo de mandato e fará ain-
da mais ao longo dos próxi-
mos quatro anos”.

Em dezembro do ano pas-
sado, sua última passagem pela 
Capital Nacional das Flores, 
Rodrigo Garcia anunciou mais 
de R$ 10 milhões em investi-
mentos, quase 10% da receita 
anual total do município, para 
obras de infraestrutura como 
asfaltamento, recapeamento e 
a construção do primeiro Cen-
tro Dia do Idoso. Na ocasião, 
anunciou também a liberação 
da duplicação de 6 quilômetros 
da Rodovia SP-107.

Marina Silva, candidata a deputada federal a eleição pelo es-
tado de São Paulo pela Rede Sustentabilidade, também visi-
tou a Expoflora no último domingo e em seguida participou 
de uma roda de conversa no Espaço Terra Viva.
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Câmara aprova Moção de Repúdio à decisão do STJ 

sobre vedação na atuação da Guarda Municipal
Vereadores holambren-

ses repudiaram a decisão 
da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) por 
reforçar entendimento que a 
Guarda Municipal não pode 
exercer atribuições das Polí-
cias Civis e Militares. A Moção 
foi aprovada por todos os par-
lamentares presentes na últi-
ma sessão ordinária (05) e se-
gue para ciência do colegiado. 

O texto da propositura, 
apresentada pelo vereador 
Hermindo Felix, explica que 
recentemente a 6ª Turma do 
STJ considerou que a Guarda 
Municipal, por não estar en-
tre os órgãos de segurança 
pública previstos na Cons-
tituição Federal, não pode 
exercer atribuições das Polí-
cias Civis e Militares, deven-
do limitar-se à proteção de 
bens, serviços e instalações 
do município.

Hermindo destacou ainda 
que Holambra, por ser um 
município de pequeno porte, 
conta com um efetivo menor 
da Polícia Militar e ressaltou 
que a Guarda Municipal pos-

sui um papel extremamente 
fundamental para inclusive 
auxiliar a Polícia Militar a ze-
lar pela segurança de toda a 
cidade.

No Plenário os parlamen-
tares debateram o assunto: 
“Hoje nós contamos com 
uma Polícia Municipal extre-
mamente atuante, a gente 
sabe que mais de 80% das 
ocorrências atendidas den-

tro do nosso município é fei-
ta pela Guarda Municipal. A 
resposta é rápida, o retorno é 
rápido, e se a gente levar em 
conta, ao pé da letra, isso da-
qui a nossa cidade vai estar 
completamente desprotegi-
da”, pronunciou Janderson 
Adriano Ribeiro, o Chiba.

Mauro Sérgio de Olivei-
ra, o Serjão, avaliou “Se hoje 
não tivéssemos essa institui-

ção chamada de Polícia Mu-
nicipal ou Guarda Municipal 
a população holambrense 
estaria bastante prejudica-
da” e acrescentou “A polícia 
municipal tem se destacado 
no nosso município com o 
trabalho que nos dá sensa-
ção de segurança a todos os 
munícipes”.

“Acompanhando esse de-
bate do STJ uma parte in-
teressante que o Colegiado 
fala que a atuação da Guarda 
Municipal deve se limitar à 
proteção de bens, serviços 
e instalações do município. 
Então realmente é uma in-
terpretação que limita mui-
to, principalmente pensando 
em cidades como a nossa, 
onde a presença da Guarda é 
extremamente importante.”, 
reforçou Fabiano Soares.

Wilson Barbosa afirmou 
“É uma vergonha o que foi 
feito, nós temos por exem-
plo dez Policiais Militares e 
quarenta Municipais, ou seja, 
temos muito mais segurança 
municipal assim como acon-
tece em São Paulo, assim 

como em Porto Alegre. Toda 
a força policial, todo o efetivo 
da Guarda Municipal é maior 
que a força de segurança que 
é obrigação do Estado. Então, 
se tirar essa obrigação da 
Guarda Municipal o que vai 
nos sobrar”. 

“Querem tirar o que o 
povo tem mais direito, que é 
chegar em casa, deitar, dor-
mir e saber que tem alguém 
tomando conta. Se não fosse 
pela nossa Guarda Municipal, 
mesmo com todas as dificul-
dades que têm, nós estaría-
mos numa cidade sem lei.”, 
anunciou Eduardo da Silva, o 
Pernambuco.

Mário Luiz Sitta, o Sitta 
da Fanfarra, concluiu “Ho-
lambra é considerada a ci-
dade mais segura da Região 
Metropolitana de Campinas 
e isso se deve ao trabalho 
da Polícia Militar, da Polícia 
Civil e com certeza da nos-
sa Polícia Municipal. Então 
realmente temos que va-
lorizar o que temos princi-
palmente pela segurança da 
nossa população.”

Boletim Covid-19 
8/09/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4912
4

10554

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4892 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 4 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15470 Total de atendimentos
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Operação Cata-Bagulho retoma 

na segunda-feira, 12
Holambra participa de 

Encontro Estadual do Banco 
do Povo em São Paulo

O agente de crédito Fer-
nando Henrique da Silva e 
o diretor municipal de Ha-
bitação e Desenvolvimento 
Econômico, Reinaldo Pavão, 
participaram esta semana do 
Encontro Estadual do Banco 
do Povo, realizado no Memo-
rial da América Latina, em 
São Paulo. O evento teve por 
objetivo atualizar os conhe-
cimentos dos colaboradores 
que atuam nas unidades es-
palhadas pelo Estado.

O Banco do Povo Paulis-
ta, localizado atualmente no 
Espaço do Empreendedor, 
alcançou este ano a marca 
de R$ 1 milhão em crédi-
tos financeiros aprovados 
e concedidos a empreende-
dores da cidade desde sua 
implantação no município, 
em 2014. O programa de 
microcrédito, uma parceria 
entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura, tem como 
objetivo promover o desen-

volvimento socioeconômico 
e a criação de novas oportu-
nidades.

Mais informações sobre 
os serviços podem ser ob-
tidas por meio do telefone 
(19) 3802-8000, ramal 246. 
O Espaço do Empreendedor 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h e entre 
13h e 17h, na área externa do 
Paço Municipal. O endereço 
é Alameda Maurício de Nas-
sau, 444, no Centro.

O Departamento Munici-
pal de Serviços Públicos de 
Holambra irá retomar entre 
os dias 12 e 16 de setembro 
a Operação Cata-Bagulho, 
voltada à coleta de móveis 
danificados, pneus velhos e 
restos de poda em todo o mu-
nicípio. A iniciativa tem por 
finalidade impedir o depósito 
irregular de lixo em terrenos 
baldios e vias da cidade, evi-
tando o acúmulo de detritos 
e a proliferação de insetos e 
animais peçonhentos.

O diretor da pasta, José 
Marcos de Souza, explica 

que, durante a ação, que é 
realizada periodicamente, 
os itens devem ser descarta-
dos na frente das residências 
pelos moradores antes das 
7h30, de acordo com o cro-
nograma de bairros (confira 
abaixo). Lixo doméstico, res-
tos de construção civil e ma-
teriais eletrônicos não serão 
recolhidos neste trabalho.

Em caso de chuva, a ação 
pode ser cancelada. Depois 
desta, a etapa seguinte da 
Operação Cata-Bagulho está 
prevista para ocorrer entre 
os dias 3 e 7 de outubro.

Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:
Segunda-feira, 12 de setembro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 13 de setembro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, 14 de setembro: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho
Quinta-Feira, 15 de setembro: Residencial Moinho, Residencial Van den Broek e Pinhalzinho
Sexta-feira, 16 de setembro: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia

Morre Elizabeth II, a monarca 
britânica mais longeva da história
Nessa quinta-feira (8), o mundo recebeu com pesar a notí-
cia da morte da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido. A so-
berana de 96 anos de idade, já com saúde frágil, faleceu no 
palácio de Balmoral, na Escócia, onde normalmente passa-
va suas férias.
Com a morte de Elizabeth II, seu filho mais velho, o agora 
Rei Charles, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 
países que têm o monarca britânico como chefe de Estado, 
como Austrália e Canadá.
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Mutirão para revitalização da 
Mata da Cachoeira do Fundão 

acontece neste sábado

Os Amigos da Cachoeira 
convidam a todos para par-
ticiparem do tradicional mu-
tirão para revitalização da 
Mata e Cachoeira do Fundão.

Este ano o mutirão será re-
alizado esse trabalho de pre-
servação ambiental em quatro 
áreas: Mata Profunda, Bosque 
dos Jatobás, Bosque das Nati-
vas, Brejão e Cachoeira.

Haverá trabalho para to-
dos que quiserem participar: 
roçar, carpir, cortar cipó, ma-
tar formigas, limpar trilhas, 
procurar e recolher lixo, foto-
grafar, etc

Quem quiser e tiver, po-

Em operação desde os 
anos 90, o contrato Barter 
é bastante útil ao agronegó-
cio, beneficiando produto-
res e vendedores. Ele chega 
a representar mais de 20% 
do faturamento de empre-
sas de grande porte. O fato 
de o agricultor não preci-
sar desembolsar dinheiro 
para adquirir insumos pode 
ser apontado como um dos 
maiores benefícios. 

O que é o contrato barter 
e para que serve?

O contrato Barter é 
uma forma facilitada de 
negociação. O termo “bar-
ter” significa permuta, tro-
ca.  Assim, é uma prática 
na qual o agricultor pode 
trocar uma parcela da sua 
produção por insumos. 
A negociação é realizada 
ainda antes da colheita, o 
que impede a variação de 
preço.

Ele é uma alternativa 
para garantir a safra. Por 
exemplo, se o produtor 
tem milho, pode negociá-
-lo e trocar por insumos 
para o fomento da lavoura, 
como sementes ou herbi-
cidas.

Quando pode ser 
utilizado e como é sua 

estrutura?
Quando o agricultor 

precisar de insumos, mas 
não puder comprar com 
dinheiro. Ele assina um 
contrato (documento cha-
mado Cédula de Produto 
Rural - CPR) e se compro-
mete a entregar parte da 
colheita. 

São três pessoas na 
negociação: produtor, for-
necedor de insumo e o 
trading ou consumidor de 
grão. O fornecedor traba-
lha em parceria com o tra-
ding, o qual é o interessa-
do final na permuta.

Quais os prós e contras?
Existem diversas vanta-

gens nessa negociação:
• segurança: protege o 
produtor contra oscilação 
de preço de commodities e 
produtos. A negociação sai 
travada;
• liquidez: o negócio en-
volve desde a compra dos 
insumos até a entrega dos 
grãos. O agricultor não 
precisa se preocupar com 
o refinanciamento de capi-
tal de giro;
• câmbio: o agricultor re-
cebe o lucro pré-determi-
nado e o contrato é feito na 
mesma moeda do recebi-
mento da produção. Não é 
preciso se preocupar com 
a oscilação do câmbio;
• diminuição de riscos: 
devido ao CPR, que legali-
za e formaliza o processo, 
nenhuma das partes fica 
prejudicada.

Com relação à desvan-
tagem, a operação pode 
envolver taxa de juros alta, 
assim o agricultor precisa 
avaliar se a troca é positiva 
em cada caso concreto. De 
qualquer forma, o contra-
to Barter costuma ser uma 
alternativa vantajosa para 
o financiamento da safra, 
além de ajudar o agricul-
tor a administrar a lavou-
ra, sem elevados custos.

O Contrato Barter

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

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

descubra agora!

A ação acontece neste sábado, dia 10, das 8h às 10h00 e não é 
permitida a presença de crianças. Quem puder, participe!

derá levar ferramentas para 
próprio uso, como: tesoura, 
enxada, enxadão, foice, facão.

Cada um deverá levar a 
própria garrafinha de agua, 

um barrinha de cereais ou 
uma fruta, chapéu ou boné, 
luvas e camisa de manga com-
prida. A proteção do repelen-
te também é necessária.
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Esportes 7

Confira a tabela de jogos desta semana: Confira os resultados da 8ª rodada:
Quarta-Feira, 07 de Setembro, 19h: Figueirense x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)

Quarta-feira, 07 de Setembro, 20h40: Galunaticos x Vila Nova (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 09 de Setembro, 19h15: CRB x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 09 de Setembro, 20h40: Imigrantes x Jack Flores (Estádio Municipal)

Sábado, 10 de Setembro, 15h00: Los Hermanos x Real Conquista (Estádio Municipal)

Sábado, 10 de Setembro, 17h00: Resenha x Galaticos (Estádio Municipal)

Domingo, 11 de Setembro, 08h30: Villa Nova x Joinville (Estádio Municipal)

Domingo,11 de Setembro,10h30: Galunáticos x Nacional (Estádio Municipal)

Domingo,11 de agosto,08h30: Tokka Natural x Internacional ( Campo Fundão)

Domingo,11 de agosto,10h30:Brasiliense x Tamo Junto (Campo Fundão)

Brasiliense 2 x 0 Villa Nova  

Nacional 0x 3 Figueirense

Grêmio Holambra 3 x 3 CRB

Joinville 0 x 2 Imigrantes

Real Conquista 3x 0 Tokka Natural

Galaticos 2 x 2 Los Hermanos

Tamo Junto 2 x 3 Internacional

Jack Flores 1x1 Galunaticos

Bar Sem Lona 2x1 Resenha

Amadorzão abre 9ª rodada com vitória do 
Grêmio Holambra sobre o Figueirense

A 8ª rodada do Campeo-
nato de Futebol Amador de 
Holambra, realizada entre 
os dias 2 e 4 de setembro no 
Estádio Municipal e no Cam-
po do Fundão, contabilizou 
30 gols. 6 deles foram mar-
cados na partida entre CRB 
e Grêmio Holambra, que 
empataram em 3 a 3. Tamo 
Junto e Internacional balan-
çaram 5 vezes a rede (veja 
abaixo todos os resultados).

Nesta quarta-feira, 7 de 
setembro, a competição en-
trou em nova etapa, que se-
gue até o dia 11. O jogo de 
abertura da 9ª rodada, entre 

Figueirense e Grémio Ho-
lambra, no Estádio Munici-
pal, terminou em 2 a 1 para 
o Grêmio. A entrada para 
torcedores ao longo de toda 
a competição é gratuita.

Também ontem, dia 7, 
Galunáticos e Vila Nova se 
enfrentaram em partida vá-
lida pela 5ª rodada. O jogo, 
que estava previsto para o 
dia 14 de agosto e foi adiado 
em função do Dia dos Pais, 
terminou em empate: 4 a 4.

“A outra partida que ha-
via sido adiada pela cele-
bração do Dia dos Pais era 
entre Figueirense e Brasi-

liense, realizada em 24 de 
agosto. Agora, com o jogo 
entre Galunáticos e Vila 
Nova, todas as equipes es-
tão com o mesmo número 
de jogos”, explicou o diretor 
municipal de Esportes, An-
dré Luiz Buzzerio.

Dezoito equipes dis-
putam o título do torneio. 
A final está prevista para 
acontecer no dia 10 de de-
zembro. Os times campeão 
e vice-campeão, o artilhei-
ro do torneio e o goleiro 
menos vazado da competi-
ção receberão troféus e me-
dalhas.
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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo 
Instituto Musical e Faculdade de Artes 
de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em 
Música pela FCM Faculdade de Ciências 
Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e 

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 



9

www.jcholambra.com

99

www.jcholambra.com

Edital Holambra, 9 de setembro de 2022 9

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verruga plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip sys-
tem”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 
99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardo-
so. Para iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, 
acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas e no-
vas 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 ●● DIVERSOS ●

Se a ingratidão te fere, não descreias do 
bem Tenta de novo semeá-lo.

VENDE-SE
2 casas, sendo uma com 3 qtos, sendo 
2 suítes, banheiro social, sala grande, 

copa grande, cozinha, lavanderia, 
área com pia e churrasqueira, sótão, 

garagem para 5 carros e canil.
Na frente 1 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, lavanderia, quintal.
No Imigrantes, em frente ao Campo.

PREÇO R$ 620.000,00.
Fone: (11) 91034-9273, falar com 

Jurema, das 17:00 horas às 19:00 horas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 006/2022

O Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Holambra, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pelo artigo 237, Parágrafo Única, 
do Regimento Interno, da Câmara Municipal, 
expede o presente edital de convocação, para  
AUDIÊNCIA PÚBLICA, que ocorrerá no dia 21 de 
Setembro de 2022 (Quarta-Feira), com início às 
18:00 horas para discussão do Projeto de Revisão 
à Lei Orgânica do Município de Holambra.
Fica encarregada da AUDIÊNCIA PÚBLICA, os 
Vereadores Membros da Comissão de Estudos e 
Revisão da Lei Orgânica . 

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Holambra, em 06 de setembro de 2022.

 
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA

Vereador/Presidente

Este edital custou R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove 
reais) aos cofres públicos do município

Ao funcionário, senhor, Rafael Argentino 
Penarrocha, solicitamos o comparecimento 
de V.Sa. ao estabelecimento desta empresa, 
no prazo de 72 horas, no intuito de justificar 
suas faltas quem vem ocorrendo desde o dia 
29/06/2022, sob pena de caracterização de 
Abandono de Emprego, ensejando a justa causa 
do seu contrato de trabalho conforme dispõe o 
artigo 482, letra i da CLT. TERRA DO PARAISO.

Você sabia?

Que morador de 

Holambra não paga 

para entrar no 

Moinho!

Basta apresentar o 

Cartão Cidadão e 

identidade.

A visitação acontece 

de quarta a domingo 

das 10h00 às 17h00.
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Novas conquistas

Segundo foi apurado pela coluna de Splash apurou que o salário de Eliana também é um dos maiores do SBT. Com contrato até o fim 
de 2024, a apresentadora recebe em torno de R$ 920 mil, e tem participações em publicidades. Os burburinhos da mudança de Eliana 

surgiram por conta das mudanças que a Globo realizará em sua programação para o próximo ano, com a intenção de acabar com o “Encon-
tro”, conforme adiantou para coluna de Splash. O plano da emissora é criar uma “Supermanhã”, com atrações que não estejam tão presas a nomes de 

apresentadores, o que facilita a possível troca de talentos se necessária, e agrada em cheio o departamento comercial, que não tem anúncios atrelados diretamente 
a apresentadores. Neste cenário, não só o nome de Eliana, mas também o de Paola Carossella, foram ventilados na mídia, além de talentos já contratados da Globo, 
como Sandra Annenberg. “Durante muitos anos, só existiam homens apresentando programas de auditório. E eu estou há mais de 17 anos falando com o ‘público 
família’, sendo uma representante feminina nesse hall que só havia homens. Isso é uma grande conquista”.

Lays vence o MasterChefBrasil22
Eu já desconfiava que Lays seria vencedora da 9ª temporada do MasterChef Brasil22. 
Aos 29 anos, a designer venceu o embate com Fernanda no último episódio da edi-
ção, exibido pela Band na terça-feira (06). Em menu que contava um pouco da sua 
história, a paulista apresentou a fusão entre Brasil e Japão com pratos delicados que, 
segundo os jurados, estavam potentes no sabor e com técnicas bem aplicadas. A cozi-
nheira amadora serviu vieiras grelhadas, lagosta confitada e sorvete de missô, e con-
firmou: “Trabalho duro recompensa”. “É a noite mais incrível da minha vida, um divisor 
de águas. Estou muito feliz, realizada e orgulhosa. Cozinhei alegre e focada. Treinei 
bastante para conseguir fazer tudo e me empenhei muito. Fiquei contente em ver que 
deu certo”, celebra. A campeã da edição levou para casa o troféu do MasterChef Brasil 
2022 e uma lista enorme de prêmios com R$ 300 mil, um carro, diversos utensílios de 
cozinha e dois cursos: um de mixologia e outro de técnicas na Le Cordon Bleu. Apesar 
de não levar o troféu, e muitos outros prêmios para casa, Fernanda reconhece a vitória 
da rival. “Ficar em segundo lugar para a Lays, que é uma pessoa que eu vi crescer no 
programa, e criei uma admiração muito grande, é muito satisfatório. Só pelo fato de 
eu ter o curso de confeitaria, nossa, já é incrível demais.”

Entrou na moda dos homens musculosos
Gente, aquele rapazinho , magrinho, indefeso virou  um rapagão musculoso. Um dos protagonistas da próxima novela das 21 
horas “Travessia” (TV Globo), Chay Suede, de 30 anos, mostrou aos seguidores a evolução do seu corpo após cinco anos de treinos 
e abandono do sedentarismo, o que lhe teria feito ganhar entre 15 e 17 kg. “Eu fui muito mais sedentário do que ativo [na minha 
vida]. Até os 25 anos eu não fazia exercício nenhum. Não sabia o que tava perdendo”, disse ele ontem ao responder uma pergunta 
na caixinha “ChayChat”. Olha só com quem ele ir contracenar. Chay Suede será Ari, que terá par romântico com a personagem de 
Jade Picon, com quem ele já treinou após gravar cenas da novela neste mês. Ele já falou com os seguidores o que tem achado da 
parceria com a empresária e ex-BBB: “Estou gostando muito da minha parceirinha. Hoje foi a primeira cena nossa junto. A primeira 
cena dela da vida. Foi muito legal e especial”, contou ele. “Desde a preparação, a gente se deu bem. Beijos Jadoca”, afirmou o ator.


