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ACE
Nome limpo arrecada mais de 
R$ 20 mil para empresas

Empresa de Holambra faz projeto de iniciação 
científica com alunos da rede pública
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Retomando as atividades
O Grupo Amigos da Cachoeira retomou suas atividades no início deste mês e mais de 60 mudas foram plantadas numa área, onde está sendo criado um 

bosque. Além do plantio, o grupo vem dando manutenção no local, que nesse período de muita chuva e calor, foi praticamente tomado pelo mato com muito 
colonião. Na manhã de quarta, enquanto o grupo atacava o mato nessa área, O Sr. Clemes Alves Fernandes fez uma visita ao local. Conhecido de muitos em 
Holambra, ele atua há mais de 10 anos em Angola e está passando umas férias por aqui. Ele aproveitou para fazer doações de mudas ao grupo bem como 
arregaçar as mangas e ajudar no plantio e na limpeza da área.
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Ficou mais caro para quem depen-
de do transporte público para ir 
ao trabalho. Desde domingo (26), 
estão valendo os novos valores das 
tarifas de transporte de ônibus in-
termunicipais, nas cinco regiões 
metropolitanas do Estado de São 
Paulo: Grande São Paulo, Baixada 
Santista, Campinas, Sorocaba e Vale 
do Paraíba / Litoral Norte. 
Os índices de reajuste foram de-
finidos pela Secretaria de Estado 
dos Transportes Metropolitanos 
e levam em conta o aumento dos 
combustíveis, a elevação do custo 
de mão de obra e, no caso do VLT, 
o aumento do custo da energia 
elétrica. 
Na região metropolitana de Cam-
pinas, a média do reajuste foi de 
6,89% - diga-se de passagem o 
maior aumento no estado. Para se 

ter uma ideia, o maior percentual 
na Região Metropolitana de São 
Paulo foi de 6,47%. Na baixada 
Santista ficou em 3,33% e Vale do 
Paraíba/Litoral Norte e região de 
Sorocaba 6,56%. 
Vale lembrar que no ano passa-
do o reajuste médio na RMC foi de 
11,24% e 4,06% em 2018. Nos últi-
mos três anos, o valor da passagem 
aumentou mais de 20%.  
Só para que tenhamos uma noção, 
de Holambra para Jaguariúna, de-
pendendo o itinerário, custará R$ 
5,25. De Artur Nogueira a Cidade 
das Flores o mesmo valor. Até Cam-
pinas, poderá custar pouco mais 
que oito reais. 
A maioria das pessoas que usa 
transporte público são trabalhado-
res, estudantes ou quem precisa ir a 
Campinas para resolver pendências 

ou até mesmo tratar da saúde. Para 
quem contrata mão-de-obra tam-
bém fica mais caro, devido ao valor 
do deslocamento. 
Mas, e a qualidade dos ônibus? Dei-
xa a desejar. Pergunte quem já teve 
que pegar um coletivo em horário 
de pico ou durante os megaeven-
tos no município – uma verdadeira 
lata de sardinha. 
Quem chega de viagem à noite ou de 
madrugada em Campinas e quer se 
deslocar para Holambra é impossí-
vel, porque os horários são restritos. 
Fim de semana e feriado piora, ou 
seja, são menos carros à disposição. 
E se precisar que chegue no horário, 
pode esquecer. Só andam atrasados. 
No entanto, o que vem à galope é o 
reajuste. Mas a melhoria do trans-
porte, passa longe da realidade nos-
sa de cada dia.  

R A de Athäyde

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

P O NDERA NDO
HOLAMBRA

Distante dos bancos acadê-
micos há muito e do convívio 
próximo com a heroica tropa de 
choque à frente nas salas de aula, 
apresento-me como mero espec-
tador do “status quo” da Educa-
ção via interpretação de notícias 
pela imprensa.  

Em plena Era da Revolução 
Tecnológica, com o surgimento 
de novas profissões e encami-
nhamento para a aposentado-
ria de outras tantas, percebo 
esforços aqui e ali por parte de 
algumas instituições de ensino 
visando adequar currículos e 
ensinamentos buscando dotar o 
“mercado” de profissionais aptos 
a enfrentar os novos tempos. 

A globalização do conhe-
cimento vem produzindo im-
pactos cada vez maiores no 
desenvolvimento dos países e, 
por consequência, em suas Eco-
nomias. Inexorável a correlação 
entre estes dois fatores! 

Diante desse quadro realista, 
acredito que por aqui - talvez 
por minha desinformação – a 
maioria dos jovens em vias de 

escolherem uma profissão, ao 
tornarem-se vestibulandos, o 
fazem em critérios e convicções 
que desconsideram suas apti-
dões pessoais.

Estaria a formação acadêmi-
ca de um jovem ao se graduar 
– anos mais tarde - compatível 
com sua personalidade e tem-
peramento? Entendo que ao 
talento inato, a vocação agrega 
as duas condições mencionadas 
em uma simbiose perfeita para a 
realização pessoal e profissional 
de qualquer pessoa. Caso con-
trário, em momentos críticos da 
carreira o desajuste irá desabro-
char. Principalmente dentro da 
atual dinâmica!

Com as profissões, antigas e 
novas, em mutação acelerada, in-
daga-se: estariam os formandos 
de hoje – depois de quatro, cinco 
ou mais anos de estudos – qua-
lificados, integralmente, para en-
frentar o que empresas e o mer-
cado deles esperam para compor 
suas frentes e vencer neste mun-
do altamente competitivo? 

O cenário exige mais que 

puro conhecimento. Estamos 
vivendo em uma Era de transfor-
mações profundas não apenas 
na formação profissional, mas 
principalmente na esfera dos an-
seios pessoais com forte impacto 
no desempenho profissional. O 
tripé vocação, personalidade e 
temperamento, aliado à forma-
ção profissional torna-se, a meu 
ver, fundamental para a sobrevi-
vência em tempos cada vez me-
nos previsíveis. O perfil das pro-
fissões qualificadas (e não) - por 
conta da rápida evolução tecno-
lógica – envelhece rapidamente 
exigindo readaptações profun-
das sem as quais empregos e 
oportunidades simplesmente 
ficarão pelo caminho.    

E fica a pergunta: a busca 
pelo conhecimento nos cursos 
superiores é o alimento que irá 
saciar a fome do saber para uma 
formação profissional consciente 
e compatível com seu perfil ou, 
ao contrário, a gula que irá de-
sencadear uma indigestão mais 
a frente?        
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Histórias de Dona Ilda

Às vezes, fatos de nossa vida vêm 
à nossa cabeça e nos dão tanta alegria 
em sua recordação!

Eu estava sozinha e, não sei porque, 
comecei a pensar sobre o meu entu-
siasmo, com 17 anos, formada profes-
sora pela Escola Normal “Carlos Gomes”, 
de Campinas. Minha ansiedade era tão 
grande para começar a lecionar, que a 
Delegacia de Ensino precisou me dar 
uma autorização para que eu pudesse 
começar a lecionar, porque ainda não 
tinha idade para isso.

Nas escolas havia uma lista, onde a 
gente se inscrevia para poder assumir 
alguma substituição.

Logo consegui uma substituição 
em uma escola na entrada de Valinhos. 
Sensacional!!! Saía bem cedo. Toma-
va o bonde do Guanabara e ia até à 
cidade. Lá tomava o bonde que ia, 
como até hoje, até o final da Avenida 
da Saudade. Lá eu descia e já estava o 
Seu Zézinho com sua charrete, me es-
perando.

- Vamos, Professora! Está na hora!!!
Lá íamos, os dois tão felizes! Eu e 

Seu Zézinho!
A estrada que sai dali nos levava 

até Valinhos! Sempre de terra, e de 
vez em quando passava algum carro 
fazendo uma “festa” de poeirada! Mas 
era tudo muito lindo! Uma chicotadi-
nha de leve, fazia o “Teimoso” andar 
um pouco mais depressa!

Aquela brisa batendo de leve em 
meu rosto me deixava tão feliz! Seu 
Zezinho me contava fatos que já havia 
vivido e ainda os lembrava.

Durante alguns meses eu fui subs-
tituir uma professora que havia tirado 
uma licença. Que felicidade! Havia con-
seguido meu sonho!

Naquele tempo, a professora tinha 
que pagar o aluguel do prédio onde 
iria dar aulas. Um salão muito grande, 
cujo chão era de tijolos bem gastos. 
Três degrauzinhos para subirmos, e 
lá estavam os alunos me esperando, 
sorridentes e muito curiosos para co-
nhecer a nova professora. A classe era 
formada por três grupos de alunos: pri-
meiro, segundo e terceiro ano. Todos 
juntos. Que beleza!!!

Conheci a senhora que alugava 
a escola para as professoras. A gente 
que pagava o aluguel! A sala era muito 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

O todo pode não ser a soma das partes

grande, com janelas e portas enormes! 
Bem antigas!

Fiquei encantada com minha “filha-
rada!”

Fui pondo em prática tudo o que 
aprendi, gostando cada vez mais de 
ensinar!!! 

E agora, como vou poder almo-
çar? Minha mãe que também era pro-
fessora em Campinas, resolveu logo 
meu problema;

-Filha! Eu arranjo um bom lanche 
para você! Não pode ficar sem se ali-
mentar!

Lá ia eu com um uma sacola, onde 
tinha um ovo, um bife, uma fatia de pão 
e um pouco de manteiga. Tinha tam-
bém uma pequena frigideira.

Bem no fundo da classe, no chão, 
coloquei dois tijolos e entre eles um 
fogareiro.  

O pavor de minha mãe era eu acen-
der o fogareiro para fritar os ovos e os 
bifes, todo dia, entre dois tijolos!

O melhor da história era que essa 
escola ficava em um sítio bem antigo. 
Ali morava um colono que tinha uma 
pequena carroça, com seus varais 
abaixados no chão. Da janela a vista 
era maravilhosa!

No intervalo do recreio eu fritava 
os ovos e depressa ia para a janela para 
pintar a óleo uma tela enorme que te-
nho como lembrança de toda essa his-
tória que lhes contei!!! 

Para mim, por tudo que lhes ensi-
nei, foi uma das maiores realizações da 
minha vida!!!     

A alegria, o entusiasmo a per-
severança e principalmente o amor, 
devem ser sempre nossos melhores 
companheiros.

Ônibus mais caro

A luta de uma 
professora
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Empresa de Holambra realiza projeto de iniciação 
científica para alunos do Jardim das Primaveras

1a Campanha de Doação de Sangue de 2020 será dia 07

Educar não é fácil. É por 
isso que toda a comunida-
de deve estar envolvida 
quando o assunto é a edu-
cação de nossas crianças. 
Pensando nisso, a Dessa 
Consult – empresa de Ho-
lambra que realiza consul-
toria agronômicas – elabo-
rou um projeto de iniciação 
científica para alunos do 
município em parceria com 
a prefeitura. A ação, testa-
da na turma do 4 º ano da 
escola Jardim das Prima-
veras, deu certo em 2019 
e desenvolvendo nas crian-
ças habilidades sociais, de 
pesquisa e pensamento crí-
tico. A iniciativa começará 
um novo ciclo em 2020 e 
precisa de maior envolvi-
mento das empresas e dos 
moradores de Holambra. 
Conheça o projeto que mu-
dou a vida de algumas das 
crianças do município e 
que pode abrir portas para 
o futuro da educação. 

“Tudo começou quando 
passei a observar e pen-

sar no comportamento 
dos meus próprios filhos”, 
conta Anne-Marie Van 
Logchem, idealizadora do 
projeto. “A curiosidade e a 
vontade de aprender das 
crianças, numa idade em 
que elas absorvem tudo são 
a combinação perfeita para 
que elas se tornem gran-
des pesquisadores”, explica 
a empresária. “E por que 
não as ajudar nisso?” Foi a 
partir dessa questão que o 
projeto começou ser plane-

jado pela equipe da Dessa 
Consult, a partir das ferra-
mentas de pesquisa como 
livros, revistas e sites. 
Apresentado e aprovado 
pela Educação de Holam-
bra, o projeto teve início 
em 2019 com o auxílio de 
voluntários e professo-
res que foram capacitados 
para aplicar um novo mé-
todo de ensino, baseado na 
curiosidade, brincadeiras e 
comportamento infantil. 

A professora Josiane 

Janeiro, devido às férias, tra-
dicionalmente cai o número de 
doadores de sangue. Porém, as 
demandas continuam e, quem 
precisa, conta com a solidarie-
dade de quem é apto para ser 
um doador.

Por isso, quem tem condi-
ções de ser doador, conforme 
quadro, deve comparecer no 
dia 07 de fevereiro (sexta-feira), 
às 8 horas, no Salão da Terceira 
Idade. A Prefeitura e o Hemo-
centro de Campinas realizarão a 
primeira etapa do ano da Cam-
panha de Doação de Sangue. 

Segundo dados da Prefeitu-
ra, em 2019, as quatro etapas 

realizadas resultaram em 210 
doações. Cerca de 50 delas fo-
ram feitas por doadores de 
primeira viagem. Além disso, 
20 pessoas aproveitaram a 
iniciativa para se cadastrarem 
no banco de medula óssea. Em 
2018 foram 200 coletas e, em 
2017, 217 doações.

Para doar basta apresentar 
um documento de identidade 
com foto e respeitar requisitos 
básicos – entre eles, ter entre 
18 e 65 anos de idade, pesar 
mais de 50 kg e estar em boas 
condições de saúde. Homens 
que já fizeram uma doação nos 
últimos 60 dias não poderão 

doar novamente. As mulheres 
deverão aguardar 90 dias entre 
uma doação e outra.

O diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias, 
afirmou que o objetivo é am-
pliar o número de doações a 
cada ano e mostrar mais uma 
vez que Holambra sabe o que 
fazer quando o assunto é ser 
solidariedade. “São poucos mi-
nutos que salvam vidas. Con-
vidamos todos a participarem 
e abrirem com chave de ouro 
mais um ano de doações”.

Leia mais e veja quem pode 
ser ou não doador em www.
jcholambra.com.br

Lanzoni, responsável pelo 
4 º ano da escola Jardim 
das Primaveras, relata 
como foi a experiência com 
o projeto de iniciação cien-
tífica e que mudanças que 
ele trouxe para a turma em 
2019: “Foi o meu primeiro 
ano com a turma no proje-
to, e lá fizemos várias ações 
que trabalham a sequência 
didática no letramento”, ex-
plica.  Segundo os os pais 
dos alunos Emily Souza, 
Gabriel e Pietro de Oliveira 
também falaram da evolu-
ção das crianças em casa. 
Josuel Nogueira, pai da 
aluna Manuela de Wit No-
gueira, afirmou: “Dou su-
per apoio para que o proje-
to continue em 2020, pois 
notei que a mina filha ficou 
muito feliz”. Para afirmar o 
desejo de continuar com os 
trabalhos em 2020, toda a 
turma preparou uma carta 
aberta ao diretor de educa-
ção de Holambra, Alexan-
dre Moreira, que foi rece-
bida no dia 3 de dezembro. 

Ele pôde ver de perto o 
que os alunos fizeram e o 
resultado da pesquisa de 
casa um. “Empresas como 
a Dessa Consult que são 
amigas da educação são 
fundamentais pra desen-
volver projetos incríveis 
como este que fizeram uma 
transformação com relação 
a busca de conhecimento, 
disciplina e qualidade nas 
atividades”, afirma. 

“Nós, da Dessa Consult, 
continuamos buscando no-
vos parceiros; empresas 
que gostariam de abrir suas 
portas para que os alunos 
participantes do Projeto de 
Iniciação Científica possam 
preparar e executar pes-
quisas em suas dependên-
cias”, comenta Anne-Marie. 
Toda ajuda é bem-vinda. 
Para saber mais sobre o 
projeto e se envolver basta 
ligar para o telefone (19) 
99855-9151.  

Leia a matéria completa 
no site www.jcholambra.
com.br
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O Instituto Dança Viva (IDV) 
vai promover uma apresenta-
ção da Missa Latinoamericana 
de dança circular sagrada em 
homenagem a Piet Schoen-
maker, que faleceu no dia 11 
de janeiro de 2020. A exibição 
é gratuita e será realizada no 
Salão da Terceira Idade nesse 
domingo, dia 02 de fevereiro, 
às 10 horas. 

O salão está localizado à 
Rua das Muscárias, 99, Jardim 
Morada das Flores. Confor-
me informou o instituto, esta 
“missa” compreende algumas 
partes da liturgia católica e 

Domingo terá Missa Latinoamericana em homenagem a Piet

Aberto processo seletivo para contratação de Orientador Educacional
A Prefeitura de Holambra 

publicou na quarta-feira des-
ta semana, dia 29 de janeiro, 
edital de abertura de processo 
seletivo para contratação, em 
caráter temporário, de Orien-
tador Educacional. As inscri-
ções, gratuitas, devem ser fei-
tas até o dia 6 de fevereiro das 
8h às 12h e das 13h às 15h no 
Departamento Municipal de 

Educação, situado na Rua Dr. 
Jorge Latour, 393, Centro. 

É preciso levar cópias do 
RG e do comprovante de resi-
dência. Os títulos acadêmicos 
também devem ser apresen-
tados neste momento.  

De acordo com o edital 
podem se inscrever brasi-
leiros com 18 anos ou mais 
(na data de contratação) 

que possuam curso superior 
completo com licenciatura 
plena e habilitação especí-
fica em Pedagogia ou outra 
licenciatura plena na área 
de Educação, ou diploma de 
mestrado ou doutorado nes-
ta área em curso devidamen-
te credenciado, ou ainda ter 
concluído o curso de Psicolo-
gia com Registro no Conselho 

Regional da categoria. A car-
ga horária é de 40 horas por 
semana e a remuneração de 
R$ 4.177,33.

“As convocações de con-
curso público para esta vaga 
foram esgotadas e trata-se 
de uma contratação emer-
gencial”, explicou a diretora 
do departamento municipal 
de Administração e Recursos 

Humanos, Grassi Gomes.
As provas serão realiza-

das no dia 12 de fevereiro, às 
18h, na escola municipal Par-
que dos Ipês, que fica na Rua 
Dr. Jorge Latour, s/nº. O edi-
tal completo está disponível 
no Diário Oficial Eletrônico, 
que pode ser visualizado no 
site da Prefeitura, em www.
holambra.sp.gov.br.
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A missa acontecerá no Salão da Terceira Idade, às 10 horas

Dança circular

foi coreografada pela alemã 
Friedel Kloke-Eibl.

O IDV explicou que são 
dançados o Kyrie, Glória, Cre-
do, Santo, Pai Nosso e Agnus 
Dei e mais duas danças: Por-
tadores de Luz (que antece-
de o Pai Nosso) e Estrela da 
Paz (a última). Esse conjunto 
de danças foi ensinado em 
Holambra em 2010, duran-
te um workshop que Friedel 
realizou a pedido de Piet e, 
desde então, ele fazia parte 
do grupo que se reúne para 
dançá-la todos os primeiros 
domingos de cada mês.

Atualmente, o grupo dos 
“misseiros” conta com cerca 
de 30 integrantes. Segundo a 
própria coreógrafa, a obra foi 
ensinada em vários países, 
mas o grupo de Holambra é 
o único que se reúne regular-
mente para estudar e prati-
car essas danças. 

Lize de Block, do IDV e 
filha de Piet, comenta que, 
“para quem nunca viu, essa 
seria uma oportunidade de 
conhecer outro aspecto do 
trabalho de meu pai com as 
danças, algo que ainda é des-
conhecido do grande público”.

Acesse
nosso site:
www.jcholambra.com

CURTA NOSSA 
PÁGINA!
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Para nós da Associação 
Juvenil Jangal, escoteiros 
de Holambra, o ano termi-
na após os acampamentos 
dos grupos terem ocorrido 
e isto acontece no mês de 
janeiro. 

Este encontro de 4 dias 
completos é a concretiza-
ção do trabalho realizado,  
nas noitadas, nos eventos 
que cada grupo desenvolve, 
nas atividades coletivas, no 
convívio com os colegas e 
com os líderes. Os mais de 
100 escoteiros que parti-
cipam dos acampamentos 
nos enchem de alegrias, 
pois se sentem seguros e 
felizes em ficar todo este 
tempo, num convívio cole-
tivo e distante de seus ni-
nhos.

 Os grupos estiveram 
muito próximos da nature-
za, viveram experiências de 
organização, cooperação, 
desafios, superação, e ou-
tros aprendizados que fi-
cam para cada um que par-
ticipou. Etapa importante 
no processo de formação 
das crianças, adolescentes 
e  líderes, os acampamen-
tos foram um sucesso.

Queremos agradecer 
primeiramente as  famí-
lias que confiam e apoiam 
o nosso trabalho e que de 
uma forma muito especial 
nos incentivam a continuar, 
sempre. Também merecem 
gratidão  os colaboradores 
que possibilitaram todos 

estes acontecimentos, pes-
soas queridas que viven-
ciam a uma distância muito 
próxima o desenvolvimen-
to dos escoteiros. São eles 
doadores de ovos, laranja, 
limão, mantimentos e ener-
gia positiva. 

 Através,  ainda, de par-
ceiros, conseguimos  fazen-
das próximas, nas cidades 
de Amparo, Conchal e Pi-
nhal,  transporte para levar 
equipamentos que  facili-
tam e enriquecem as ativi-
dades.

Estamos agora dan-
do início aos trabalhos de 
2020. No próximo dia 8 de 
fevereiro será a inscrição de 
novos escoteiros, no Jangal, 
das 9 as 15 horas. Haverá 
inscrição nos diversos gru-
pos e a idade mínima para 
entrar é  8 anos.  No dia 15 
de fevereiro, a partir das 8 
horas,  o ritual de passagem 
dos grupos, estará aberto 
para quem quiser assistir, 
inclusive com a presença 
de quem entra este ano.

Esperamos ter um ano 
de trabalho harmonioso, 
cheio de experiências inte-
ressantes e enriquecedo-
ras. Continuamos contando 
com a colaboração de todas 
as famílias envolvidas e 
nunca deixamos de agrade-
cer a toda comunidade Ho-
lambrense que nos apoia 
em diversos momentos e 
de diversas formas. FELIZ 
2020 e SEMPRE ALERTA.

2019 Terminou...
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Uniodonto Campinas - CRO/SP: 2054 / RT: Roberto Antonio Gobbo - CRO/SP: 25209

SAIBA MAIS!PLANOS
A  P A R T I R  D E

27,53
POR MÊS

P R O M O Ç Ã O

CARÊNCIA
ZERO

R$

Promoção válida por tempo limitado, apenas para novos contratos PME.
Consulte condições com o seu Corretor de Seguros.

Acesse nosso site:
www.jcholambra.com

Nós, familiares de Fran-
cisco Olegário de Almeida 
Neto (Chiquinho Colaca), 
gostaríamos de manifestar 
publicamente nosso mais sin-
cero agradecimento a toda a 
equipe médica e de enferma-
gem da Policlínica Municipal, 
responsável pelo atendimen-
to do nosso querido pai - em 
especial pelo carinho e res-
peito com que ele foi tratado 
por todos. A vida lamentavel-

mente é breve. E a perda, em 
algum momento, inevitável. 
Agradecemos ainda a todos 
os conhecidos e amigos que 
torceram por sua recupera-
ção e nos apoiaram nesse mo-
mento tão difícil. Que nosso 
amado pai descanse em paz 
e encontre morada ao lado de 
Deus. Entre nós, ficam grati-
dão e saudade. 

Família Olegário

AGRADECIMENTO

Ano letivo começa na segunda-feira
Para tristeza de uns e ale-

gria de outros, as férias che-
gou ao fim. Ao todo, 2.364 
estudantes das 13 unidades 
municipais retomarão às au-
las na próxima segunda-feira, 
dia 3 de fevereiro.

As aulas nas instituições 
do Governo do Estado, como 
a Escola Estadual Ibrantina 
Cardona também inicia na 
segunda. Para este ano no 
estado, uma das principais 
mudanças é a criação dos re-
cessos, que passam a aconte-
cer ao final do 1º e do 3º bi-
mestres. “Esses períodos são 
importantes para uma espé-
cie de descompressão. É bom 
para o professor, que pode se 
reorganizar para começar o 
segundo bimestre, e também 
para o aluno, que, com me-
nos tempo contínuo fora da 
escola, aumenta sua aprendi-
zagem”, destaca o secretário 
de Educação, Rossieli Soares. 
Outras alterações podem ser 
consultadas em http://www.
saopaulo.sp.gov.br/spnoti-
cias/ano-letivo-2020-come-
ca-em-3-de-fevereiro-com-
-novo-calendario/.

Em Holambra, para rece-
ber os alunos, a Prefeitura 
promoveu segunda e terça-

-feira, entre os dias 27 e 28, a 
3ª edição da Semana Pedagó-
gica do Departamento Muni-
cipal de Educação. A iniciativa 
busca capacitar e motivar os 
profissionais da rede munici-
pal de ensino. 

A Semana Pedagógica 
aconteceu na Faculdade de 
Agronegócios de Holambra, 
a FAAGROH, e no Centro de 
Cultura e Eventos. A abertura 
contou com a participação do 
vice-prefeito da cidade, Fer-
nando Capato.

A atividade, que reuniu 
cerca de 200 professores e 
gestores, promoveu a troca 
de experiências e o debate 
com o objetivo de agregar 
novas ideias e transformar 
de maneira positiva a rotina 
de ensino. A temática da ação 
deste ano é o “Currículo Pau-
lista”. As ações são realizadas 
nos períodos da manhã e da 
tarde com Giovana Souza e 
Simone Aparecida Francisco 
Scheidt, da Diretoria Regio-
nal de Ensino de Mogi Mirim.  
Na terça-feira à noite, o pro-
fessor universitário e mestre 
em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo, Diogo Moreira, falou 
sobre “Habilidades Socioe-

mocionais”.
“Trata-se de uma impor-

tantíssima iniciativa”, disse 
o diretor municipal de Edu-
cação, Alexandre Moreira. “O 
conteúdo que aqui está sendo 
apresentado certamente irá 
contribuir para o desenvolvi-
mento de todos. O que, con-
sequentemente, resultará em 
melhor atendimento aos nos-
sos estudantes”, falou.

“Essas práticas nos capa-
citam para iniciarmos o ano 
letivo preparados para a uti-
lização do material didático 
adequado à nova proposta 
pedagógica”, disse a profes-
sora Tatiana Cardoso Faria 
de Barros, da escola munici-
pal Jardim das Primaveras. “É 
uma iniciativa muito impor-
tante”. 

Professora da rede há 10 
anos, Fátima Zeferino, da es-
cola Parque dos Ipês, também 
aprova a atividade. “Iniciati-
vas como essas valorizam os 
profissionais e nos ensinam 
a adaptar os métodos da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC) na prática, em nos-
sa rotina diária, para obter-
mos melhores resultados de 
aprendizagem”, disse.

Melhorias
Além da capacitação aos 

professores a Prefeitura rea-
lizou diversas melhorias nos 
prédios para melhor atender 
aos alunos. Segundo informou 
à Administração Municipal fo-
ram feitos serviços de pintura, 
manutenção, pequenas refor-
mas e aquisição de materiais, 
como berços, carrinhos, ca-
deiras de alimentação, bebê 
conforto e colchões.

A rede municipal está 
atendendo todos os alunos e 
mais salas serão construídas 
e serão entregues nos pró-
ximos meses para ampliar a 

capacidade de acolhimento. A 
Prefeitura informou que não 
há lista de espera nesse mo-
mento.

Reunião aos pais
A reunião com pais de 

crianças do berçário ao ma-
ternal 1 será realizada no dia 
4 de fevereiro (terça-feira), às 
18 horas, em cada uma das 
creches da cidade.

A rede municipal realizou 
ontem, em dois horários, reu-
nião de pais e responsáveis de 
estudantes matriculados do 
maternal 2 ao 9º ano do ensi-
no fundamental. 
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Prefeitura abre concurso
A Prefeitura de 

Holambra publi-
cou na última ter-
ça-feira, dia 28, 
edital de aber-
tura de proces-
so seletivo para 
contratação, em 
caráter temporário, 
de motorista, motorista 
de ônibus, tratorista e ope-
rador de máquinas. As ins-
crições, gratuitas, devem ser 
feitas até o dia 5 de fevereiro 
no departamento municipal 
de Administração e Recur-
sos Humanos.

O departamento fica lo-
calizado no Paço Municipal 
- Alameda Maurício de Nas-
sau, 444, no Centro. O aten-
dimento é realizado das 8h 
às 12h e das 13h às 15h. É 
preciso apresentar cópias do 
RG, da Carteira Nacional de 
Habilitação e comprovante 
de residência.

De acordo com o edital 
podem se inscrever brasilei-
ros com 18 anos ou mais (na 
data de contratação) com 
Ensino Fundamental Com-
pleto. Para os cargos de mo-

torista e motorista de 
ônibus, é necessá-

rio ter CNH com 
habilitação na 
categoria D. Nes-
te último é pre-
ciso também ter 

curso específico 
para transporte de 

passageiros e escolares. 
Para os outros cargos é 

preciso estar habilitado na 
categoria C. A remuneração é 
de R$ 1.331,13. A carga horá-
ria é de 44 horas por semana.

De acordo com a diretora 
do departamento municipal 
de Administração e Recursos 
Humanos, Grassi Gomes, são 
contratações emergenciais 
e o processo seletivo se faz 
necessário pois foram esgo-
tadas as convocações de con-
curso público para as vagas.

As provas objetivas serão 
realizadas no dia 12 de feve-
reiro, às 18h, na escola mu-
nicipal Parque dos Ipês, que 
fica na Rua Dr. Jorge Latour, 
s/nº. O edital completo está 
disponível no Diário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura, em 
www.holambra.sp.gov.br.

No último dia 22, foi 
realizado um evento de 
inauguração da nova sede 
da empresa Agro Select, 
responsável por desempe-
nhar atividades relacionadas 
a distribuição e importação 
de produtos para ave e 
suinocultura. Na foto Neusa 
Grott, gerente comercial, 
Anja Hofsteenge, proprietá-
ria da empresa, e Meire Cris-
tina de Oliveira, responsável 
pelo setor de logística. 
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A inadimplência é prejuízo 
para empresas e um mau negó-
cio para consumidores. A boa 
notícia é quando as duas partes 
conseguem chegar a um acordo. 

Isso aconteceu. A campanha 
Nome Limpo, realizada pela 
Associação Comercial e Empre-
sarial (ACE de Holambra) retor-
nou ao caixa das empresas R$ 
20 mil em dívidas recebidas. O 
montante refere-se aos acordos 
fechados entre a entidade e con-
sumidores que estavam endivi-
dados no comércio da cidade. 

Útil para as empresas, a 
campanha Nome Limpo tam-
bém favoreceu os consumido-
res. Além de entrar em 2020 
com a situação financeira mais 
equilibrada, 35 deles saíram do 
banco de inadimplentes da Boa 

Vista SCPC – Serviço Central de 
Proteção ao Crédito. 

Para estimular as negocia-
ções, a ACE propôs às empre-
sas reduzir ou anular multas e 
juros. O resultado foi produtivo, 
permitindo 26 acordos. Assim, 
diversas lojas puderam reaver 
o valor de vendas feitas e não 
recebidas, um fôlego no caixa, 
com redução de prejuízos.

A Associação Comercial ob-
serva que o período de realiza-
ção da campanha - novembro 
e dezembro de 2019 - também 
incentivou as negociações, já 
que à época acontece o paga-
mento do 13º salário. 

Campanha da ACE recupera R$ 20 mil para empresas 
Para estimular as negociações, a ACE propôs às empresas reduzir ou anular multas e juros

Serviços 
CRC – ACE (Central de Recuperação de Crédito da Associação Comercial e 
Empresarial de Holambra). Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 
17h30. Av Tulipas, 103 – Centro. Tel:  (19) 3802-2020 | 9 9994-2711

Tratamento  dos Pés:  Para  cuidar dos pés   e unhas  com micose,  calosidade, 
verruga  plantar (olho de peixe), unha encravada  com correção  “cilp  system”.  
Dorien Podóloga.  Telefone (19)  3802-1079 / 992918296. 
 
Aulas de pintura em tela: Professora  Neusa  Cardoso.  Para iniciantes  e avan-
çados. 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  16h:30 e quartas das 19 às  21h:30. 
Telefone (19)  3802 1591 / 99782 6972. 

● ALUGO ●  
Chalé para solteiro ou casal, à 2 km de distância do centro, estrada asfaltada, 
lugar sossegado e em contato com a natureza, estacionamento próprio. Valor R$ 
750,00 mensais  incluso àgua e internet. Tratar (19) 99580-7723 / 99127-7584. 
 
Loft em Holambra , com sala/cozinha conjugada, quarto/closet e banheiro, varan-
da e jardim. Rua das Dálias, 566 fundos. Tratar com Fernanda  (19) 99288-5579.

● DIVERSOS ●

ALUGO – GUARUJÁ
PRAIA DA ENSEADA
FINAIS DE SEMANA E CARNAVAL
APTO PARA ATÉ 6 PESSOAS
Tel: (19) 3802-2580 /99979-8955

Negociações continuam: chance para limpar o nome

Além da campanha Nome 
Limpo, a Associação Comer-
cial e Empresarial (ACE de 
Holambra) mantém serviço 
permanente para auxiliar 
pessoas físicas e jurídicas a 
negociarem suas dívidas e 
retomarem seu crédito. É a 
Central de Recuperação de 
Crédito (CRC), que dispõe de 
profissional treinado para 
atender quem precisa.

No atendimento, o in-
teressado deve apresentar 

seus documentos (CPF e 
RG/CNH, no caso de pesso-
as físicas). Quando empresa, 
o titular deve apresentar o 
contrato social da firma. 

A ACE faz a pesquisa da 
situação de crédito do CPF/
CNPJ consultado e indica 
em quais empresas existem 
pendências e o montante da 
dívida. Quando a inadim-
plência é constatada em em-
presa participante da CRC, a 
Associação Comercial pro-

põe a negociação da inadim-
plência, com condições que 
facilitam o pagamento.

Bom negócio
No ano passado, cerca de 

100 pessoas procuraram a 
Central de Recuperação de 
Crédito da ACE. Em mais de 
40% dos casos, a negociação 
aconteceu: os consumidores 
recuperam o nome limpo e 
as empresas reduziram pre-
juízo com a inadimplência.

 “Não centralizes a ação. Todos os companheiros são 
chamados a cooperar, no conjunto das boas obras, a fim de 

que se elejam à posição de escolhidos para tarefas mais altas”. 
Livro: O Espírito da Verdade 

CLASSIFICADOS
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● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●● EMPREGOS ●

Ball Horticultural do Brasil - Empresa do segmento de produção de 
mudas de flores e plantas ornamentais junto com a Expert Consultoria 
contratam:

Vaga: Assistente de Vendas

Local de Trabalho: Ball Horticultural do Brasil - Município Holambra
Requisitos:
Formação: Ensino Médio Completo, Superior Completo ou Cursando.
Experiência com vendas/comercial de flores ornamentais será muito 
bem avaliado.
Ambiente desafiador de alta performance, remuneração e benefícios 
compatíveis com o mercado.
Preferência Morador Local de Holambra.

Venha fazer parte de nosso time enviando seu currículo para: 
recrutamento@ball.com.br/sel4.jag@expertconsultoria.com.br 
Ou através de nosso site: www.ball.com.br – em Trabalhe Conosco e 
cadastre seu currículo.

Transtim Transportadora contrata:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- Atendimento telefônico e pessoal a clientes, fornecedores e 
funcionários;
- Lançamentos diversos;
- Faturamento;
- Conhecimento de Informática;
- Organização de documentos e arquivos;
- Disponibilidade de horário;
- Início imediato;
- Condução Própria.

Interessados mandar currículo
para transtim@transtim.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Necessário ensino médio. 

Favor enviar currículo para: 
ferramentaria@intermecautomotive.com.br

INTERMEC AUTOMOTIVE CONTRATA:

Empresa na área de produção de flores contrata 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
com atuação também na Expedição

• RESIDENTE EM HOLAMBRA OU ARTUR NOGUEIRA
• CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
• SALÁRIO COMPATIVEL COM A FUNÇÃO
• TER TRABALHADO COM PRODUTOR DE FLORES SERÁ UM DIFERENCIAL

Interessados enviar currículo para contato@jcholambra.com.br
ou entregar na Sede do Jornal da Cidade sob a Sigla ADM-FLOR

CONTRATA-SE
TRABALHADOR RURAL 

REQUER:
• IDADE ACIMA DE 25 ANOS
• RESIDENTE EM HOLAMBRA OU ARTUR NOGUEIRA

VAGA PARA PRODUÇÃO DE FLORES

Entregar currículo no Jornal da Cidade sob a sigla “FLORES” ou  
e-mail: contato@jcholambra.com.br
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CRECI: 26.229-J Pq Res Groot - Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha e 
churrasqueira.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Salas Comerciais, seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gara-
gem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 suí-
te), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 
Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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Dança Folclórica
As inscrições estarão abertas apenas no mês de fevereiro.
Vamos dançar!!! faz bem para a Mente, para a Alma, para o  
Coração, para o Corpo e melhora muito a Coordenação Motora                      
Recomeçamos as aulas”
 E você? Quer dançar? Ainda temos vagas...... 
Obs: O acesso ao salão do Clube será pela porta principal (da frente) e não pela 
portaria do clube.

Horários
SEGUNDA-FEIRA (início 03/02/2020)
Com permissão de novos integrantes (sócios ou não sócios) até completar as vagas. 
Sócios terão preferência, mas, terão que comparecer nas 1ªs aulas para não perder 
a vaga. 
Inscrições no dia e horário da aula dentro da faixa etária, munidos de uma cópia 
do RG ou C.N. e acompanhados por um responsável para preenchimento da ficha 
de inscrição.
REGRAS: 1º Sócios do Clube Faz. Ribeirão, 2º Ordem de chegada. 3º Idade dentro 
da Faixa etária.
16:00 horas       GRUPO NOVO (5º ano)               
17:00 horas       WATERBLOEM (6º ano)
18:00 horas       LAVENDEL (7º ano)
19:00 horas       LOTUS BLOEM (8º ano)
TERÇA-FEIRA (início 04/02/2020)
17:00 horas     BROMÉLIAS (9º ano)
18:00 horas     LENTE BLOEM (1º do 2º grau)
19:00 horas     HORTÊNCIAS/KALANCHOES (14,15 e 16 anos)

A CONTRIBUIÇÃO:
Sócios do Clube Fazenda Ribeirão será de R$ 270,00 (6 parcelas de 45,00)
Não Sócios do Clube Faz. Ribeirão será de R$ 540,00 (6 parcelas de 90,00) 
 

COMISSÃO
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CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO  URBANO DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE HOLAMBRA (CMDU) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
Pelo presente edital ficam convocados os senhores conselhei-
ros, Titulares e Suplentes do  CMDU – Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, para a reunião Ordinária,  a ser re-
alizada no dia 10 de FEVEREIRO de 2020  em primeira convo-
cação às 18:45 hs., em 2a convocação 19:00 hs, no Espaço Cul-
tural Terra Viva,   na Avenida Rota dos Imigrantes 605, centro.  

 Ordem do dia: 
 Abertura 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior  
Leitura do Expediente. 
Eleição da nova Diretoria do CMDU 
Discussão sobre Plano de Mobilidade 
Espaço aberto aos Conselheiros 
Encerramento 

Holambra, 28 de Janeiro de 2020. 

Franciscus JM Schoenmaker 
Presidente em exercício

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

N° 1138
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
MAXIMILIAN APARECIDO DE OLIVEIRA CAM-
POS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão logística, nascido em Itatiba, SP, no dia doze 
de maio de mil novecentos e oitenta e sete (12/05/1987), 
residente e domiciliado na Rua Helianto, 346, Jardim 
das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de 
ARMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS e de LUCIA 
DE JESUS POZZOLINI CAMPOS.
ANA PAULA SCHELTINGA BALSANTE, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profissão auxi-
liar administrativo, nascida em Jaguariúna, SP, no dia 
primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(01/02/1990), residente e domiciliada na Rua He-
lianto, 346, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de FRANCISCO DE ASSIS BAL-
SANTE e de IRENE MARIA SCHELTINGA BAL-
SANTE.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publi-
cado na imprensa local.

Nº 1139
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art.1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
HENRIQUE LOPES RIPPER, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão veterinário, nascido em 
Americana SP, o dia dez de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (10/10/1987), residente e domiciliado na 
Rua das Oliveiras, 62, Vale das Nogueiras, Americana,  
SP, CEP: 13474376, filho de REINALDO APARECI-
DO RIPPER e de ELEDICE LOPES RIPPER.
LILIAN WEIJENBORG CAMPOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão Veterinária, nasci-
da em Ribeirão Preto – SP (registrada no 1º Subdistrito), 
no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (13/11/1987), residente e domiciliada no Sítio Li-
berdade, s/nº, Alegre, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filha de MARCELO SISTE CAMPOS e de CAROLA 
JOHANNA MARIA WEIJENBORG CAMPOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.

Lavro o presente para ser afixado em cartório e publi-
cado na imprensa local.

Nº 1140
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ LEITE NETO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão mecânico, nascido em Arapira-
ca – AL (registrado no 1º Distrito) no dia vinte e oito de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis (28/06/1986), 
residente e domiciliado no Sítio Mauro Fogaça, 12, 
Palmeiras, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de 
VALDINEZ VIEIRA DE SOUZA e de MARIA DO 
CARMO LEITE DA SILVA.
MARIA WIVINY DA SILVA PEREIRA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profissão servi-
ços gerais, nascida em Arapiraca- AL (registrada no 
2º Distrito), no dia dezoito de junho de dois mil e um 
(18/06/2001), residente e domiciliada no Sítio Mauro 
Fogaça, 12, Palmeiras, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filha de JOSÉ CARLOS DE GOIS PEREIRA e de 
QUITERIA DA SILVA PEREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publi-
cado na imprensa local.

Nº 1141
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS HERMANUS BARBOSA WALRAVENS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro mecânico, nascido em Mogi Guaçu SP, no 
dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(30/04/1992), residente e domiciliado na Estrada MU-
NICIPAL HBR 155, s/nº, Alegre, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filho de ANTONIO HERMANUS MARIA 
WALRAVENS e de SIRLENE LEME BARBOSA 
WALRAVENS.
BRENDA DOMHOF, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão bióloga, nascida em Holambra 
– SP (registrada em Jaguariúna – SP), no dia vinte e 
dois de setembro de mil novecentos e noventa e qua-
tro ( 22/09/1994), residente e domiciliada na Estrada 
Municipal HBR 155, s/nº, Alegre, Holambra, SP, CEP: 

13825000, filha de ISIDORO ANTONIUS DOMHOF 
e de JACQUELINE JOSELIA MARIA WALRAVENS 
DOMHOF.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publi-
cado na imprensa local.

Nº 1142
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
VINICIUS MARTINS BONDIOLI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo – SP (registrado no distrito 
de Itaquera) no dia cinco de março de mil novecentos e 
noventa e seis (05/03/1996), residente e domiciliado na 
Rua Arália, 187, Parque Residencial Groot, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filho de ALEXANDRE BOLDIO-
LI e de MARCIA DA SILVA MARTINS.
LORENA DE AZEREDO NASCIMENTO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de padaria, nascida em São Gonçalo, RJ, no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e nove 
(06/01/1999), residente e domiciliada na Rua Arália, 
187, Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de RONALDO CAMPOS DO NAS-
CIMENTO e de ANA CRISTINA ANDRADE DE 
AZEREDO NASCIMENTO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publi-
cado na imprensa local.

Nº 1143
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL KRABBENBORG, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão encarregado de produ-
ção, nascido em Jaguariúna SP, no dia dezoito de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/11/1986), 
residente e domiciliado na Rua Protéas, 343, Jardim 
Flamboyant, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de 
BERNARDO JOSÉ KRABBENBORG e de HELENA 
DE FÁTIMA COUTINHO KRABBENBORG.
MAYARA FRANCIELLE BUENO, nacionalidade 
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brasileira, estado civil solteira, pro-
fissão gerente financeiro, nascida em 
Uraí, PR, no dia vinte e quatro de outu-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(24/10/1992), residente e domiciliada 
na Alameda Caeté, 1255, Residencial 
Flor D’Aldeia, Holambra, SP, CEP: 

13825000, filha de JOÃO SEBASTIÃO 
BUENO e de ELVIRA ROCHA BUE-
NO.
Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em 
cartório e publicado na imprensa local.


