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Com apenas 3 ca-
sos confirmados para 
Covid-19 essa sema-
na, a cidade continua 
avançando na aplica-
ção das vacinas. Até 
o momento, 99,8% 
dos holambrenses já 
receberam a 1ª dose 
da vacina. 92,73% to-
maram as duas doses 
ou o antígeno de dose 
única. 54,8% recebe-
ram o reforço do imu-
nizante (3ª dose).
Confira também o ca-
lendário de vacinação 
contra o vírus Influen-
za (Gripe), para a pró-
xima semana. 3

Holambra aplica a 4a dose em pessoas 
de 60 anos ou mais na segunda

Eleições 2022Campeonatos de Futebol

Conselho TutelarCastração gratuita para cães e gatos

710

712

Eleitor tem até 4 de maio para regularizar o títuloJogos da 2ª. rodada acontecem hoje e amanhã no Estádio Municipal Zeno Capato

Estão abertas as inscrições para o 
processo de escolha de um conselheiro 
tutelar e cinco suplentes para atuação 
no município.

Holambra abre nessa segunda-feira, dia 4 de 
abril, cadastro para moradores que desejem 
castrar gratuitamente seus cães e gatos  de 
estimação, macho ou fêmea.
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A campanha de vaci-
nação em Holambra tem 
evoluido com sucesso, 
buscando a imunização 
completa de sua população. 
No que pesem as dúvidas 
que ainda se tem sobre a 
cobertura plena das vaci-
nas,  todos estudos apon-

tam para uma proteção 
eficiente contra o esta-
do grave da COVID-19. 
Desta forma, mesmo com 
cautela e as medidas sa-
nitárias mais relaxadas, 
grande parte da popu-
lação ainda continua 
usando as máscaras e o 

álcool gel, o que aumen-
ta a proteção individual. 
É preciso que a sociedade 
como um todo caminhe no 
sentido de retorno à norma-
lidade, com segurança, cui-
dado e alegria, sem perder 
de vista que o perigo ainda 
não passou totalmente.

A liberação das máscaras
Histórias de Dona Ilda

tico andaime, esse ser admi-
rável foi quem me deu toda 
paz e tranquilidade que eu 
desejava: ali fiquei, não sei 
quanto tempo, a admirar 
seu trabalho. Desprovido 
de mãos, sorrindo, ia dando 
andamento ao seu trabalho 
de escultura sacra com um 
buril preso aos seus pul-
sos mutilados na última 
guerra. E lá do alto, de vez 
em quando, para limpar 
seu buril do barro que se 
acumulava, virava-se para 
minha direção e batia na 
taboa do andaime.

Entendi perfeitamente 
o que Cristo lhe pedia para 
que ele me dissesse:

- Olhe aqui, Não tenho 
mãos e sou muito feliz!!! 
Que alegria o poder dessa 
força interior, a burilar e en-
feitar toda uma igreja!

Foram vinte, trinta, cin-
quenta, duzentas!!! Não sei 
quantas vezes ele bateu no 
andaime, como a me mos-
trar seus pulsos segurando 
o buril.

Olhando para o alto, 
sentia pelo rosto as lágri-
mas que rolavam a lavarem 
toda a tristeza que eu tinha 
na alma!  

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

A tristeza 
foi embora!
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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

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, disse na 
segunda-feira (28) em entre-
vista na Casa Branca que não 
se arrepende de ter dito que 
o líder russo, Vladimir Putin, 
“não pode continuar no po-
der...expressando indigna-
ção moral”. O argumento do 
presidente foi que Putin não 
pode exercer o poder sobre 
seus vizinhos ou sobre a re-
gião; ainda subiu o tom cha-
mando Putin de ditador. Há  
alguém que duvide?

Compreendo a emoção 
de Biden. Mas não fosse o po-
der nuclear dos russos, com 
ameaça a uma terceira guerra 
mundial, e veríamos os “ma-
rines” já desembarcando em 
Kiev.  

A repercussão das mídias 
foi imediata, causando espa-
lhafato e frisson.

Afinal, o mundo assis-
te imagens fortes e relatos 
chocantes pela TV, muitos 
opinativos, trocando de ca-
nal após o “bloco” terminar e 
continuando a assistir o que 
lhe aprouver como se pudés-
semos  fugir da realidade.

O que se dizer – e pensar 
- que cerca 10 mil pessoas po-
dem ter sido mortas do lado 
ucraniano desde a invasão da 
Ucrãnia por Putin há mais de 

um mês?  
E de que o Alto Comissa-

riado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) já conta-
bilizou quase quatro milhòes 
de refugiados ucranianos em 
34 dias de guerra ?   

E quanto às mais de 10 mi-
lhões de pessoas, - um quarto 
da população - que tiveram 
de deixar suas casas ?

E que cerca de 90% dos 
que fugiram da Ucrânia são 
mulheres com mais de 1,5 
milhões de crianças, segundo 
o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF)? To-
das carregando apenas uma 
mala ou sacolas com suas vi-
das dentro.

E fechando, a ONU esti-
mando em cerca de 13 mi-
lhões o número de pessoas 
que necessitam de assistên-
cia humanitária na Ucrânia. 
População equivalente às do 
Estado do Paraná e Distrito 
Federal juntos.

A verdade é que a História 
nos deixa relatos dramáticos 
sobre ações de guerra, sem-
pre sob justificativas sofis-
máticas de ditadores como 
Vadimir Putin agora ou do 
Presidente Harry S. Truman 
dos EUA, em 1945.

Nos dias 6 e 9 de agosto 
daquele ano, os Estados Uni-

dos utilizaram, pela primeira 
vez na história da humani-
dade, bombas atômicas. Fo-
ram lançadas sobre as cida-
des japonesas de Hiroshima 
matando de imediato 70 mil 
pessoas e ferindo outras 70 
mil; e em Nagasaki, 80 mil. Em 
ambos os casos civis inocen-
tes. Efeitos posteriores, como 
complicações pela exposição 
à radiação, tiraram a vida de 
outras milhares de pessoas. 
O objetivo: forçar o Japão a 
se render e salvar vidas de 
militares estadunidenses que 
teriam sido perdidas em uma 
invasão terrestre do Japão.

Civís indefesos por milita-
res armados. Hediondo!

Triste e posteriormen-
te, numerosos historiadores 
concordaram que as bombas 
atômicas foram desnecessá-
rias do ponto de vista militar.

Mas o mundo dá suas vol-
tas e japoneses e americanos, 
de longa data, fabricam auto-
móveis em parceria, produ-
zem eletrônicos e desenvol-
vem tecnologia lado a lado. 
E não será surpresa se dentro 
de pouco tempo Tio Sam e 
herdeiros de Putin estejam 
unindo forças contra o Dra-
gão Chinês.

De novo...HIPOCRISIA.  

De novo...HIPOCRISIA

Em algum lugarzinho 
escondido, talvez fosse en-
contrar o que minha alma 
procurava desesperada-
mente!

Queria fugir da crema-
lheira que rodava em meu 
cérebro! Parecia que meu 
cérebro já não estava su-
portando a carga que lhe 
estavam destinando! Sim! 
Saí afoita e desnorteada!

Lá no alto da Avenida 
Barão de Itapura, um Tem-
plo com a Virgem a dizer-
-me: Venha que aqui você 
encontrará o que procura!

Meio desanimada e de-
siludida aceitei o chamado!

Era só eu, como que a 
querer conversar com Cristo 
e com a Virgem Maria, mas 
o diálogo estava difícil Va-
guei com os olhos distantes 
e cansados, sobre os vitrais 
que filtravam o sol ilumina-
do e claro após as chuvas.

E nessa divagação, parei! 
Pensarão, por certo, viu o 
sacrário iluminado acusan-
do a presença do Cristo no 
altar. Nada disso! Foi a pró-
pria encarnação do Cristo 
num ser que em dois minu-
tos fez com que as lágrimas 
rolassem em meu rosto! Ali 
fiquei incapaz de qualquer 
atitude, extasiada, estarreci-
da com o que via e pensan-
do o quanto somos mesqui-
nhos e incontentáveis!

Lá no alto, a uns 15 me-
tros de altura, um homem!

Encarapitado em um rús-
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Covid-19: Registro de 3 novos casos e segunda-feira 

tem aplicação da 4a dose a partir dos 60 anos
Holambra confirmou, ao 

longo dos últimos 7 dias, três 
novos casos de Covid-19, se-
gundo dados divulgados nesta 
quinta-feira, dia 31 de março, 
pelo Departamento Municipal 
de Saúde. A cidade contabiliza, 
desde março de 2020, 4.116 
registros e 19 óbitos.

“É importante que todos 
se conscientizem de que, ape-
sar da melhora, o vírus ainda 
está em circulação e cuidados 
como a higienização frequen-
te das mãos e o recebimento 
das doses disponíveis da va-
cina precisam ser mantidos”, 
avaliou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 

saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procurar 
o atendimento de urgência 
e emergência na Policlínica 
Municipal.

Até o momento, 99,8% dos 
holambrenses já receberam a 
1ª dose da vacina. 92,73% to-
maram as duas doses ou o an-
tígeno de dose única. 54,8% 
receberam o reforço do imu-
nizante (3ª dose).

Calendário fixo de vacinação contra a Covid-19 
e ampliação da faixa etária para a 4ª dose

A partir desta segunda-feira, dia 4 de abril, a 4ª dose da vaci-
na contra o novo coronavírus passa a ser aplicada em idosos 
a partir de 60 anos de idade que tenham recebido o reforço 
há, pelo menos, 4 meses. Holambra conta com um calendá-
rio fixo de imunização contra a doença. A vacinação de adul-
tos e crianças ocorre sempre às segundas e quartas-feiras no 
Salão da Terceira Idade, por ordem de chegada, entre 8h e 
12h e das 13 às 15h.
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Cidade das Flores é destaque em Congresso Estadual de Municípios

O potencial turístico, as 
belezas e atrativos de Ho-
lambra foram destaque no 
Congresso Estadual promo-
vido pela Associação Paulis-
ta de Municípios essa sema-
na, nos dias 28, 29 e 30 de 
março, em Campos do Jor-
dão. Além de florir o even-
to, o município apresentou 
a milhares de participantes 

os detalhes que fazem da 
Capital Nacional das Flores 
uma das cidades com os me-
lhores índices de qualidade 
de vida do país.

Em área institucional 
cedida pela organização, a 
Prefeitura recebeu as visitas 
do vice-governador Rodrigo 
Garcia, do secretário esta-
dual de Desenvolvimento 

Regional, Marco Vinholi, de 
prefeitos, vereadores e ou-
tras lideranças de São Paulo.

“Aproveitamos esse en-
contro para tratarmos de 
temas de interesse do nos-
so município e avançarmos 
em nossa relação de parce-
ria com o Estado”, destacou 
o prefeito Fernando Capato. 
“Foi importante também a 

troca de experiências e o 
estreitamento de laços com 
outros municípios paulistas. 
Holambra é uma referência”.

Nesta quarta-feira (30), 
ao final do evento, a Pre-
feitura cedeu ao Hospital 
Municipal de Campos do 
Jordão as flores e arranjos 
levados ao congresso. Elas 
serão utilizadas na decora-

ção das áreas de descanso 
destinadas a pacientes em 
internação. “Essa foi uma 
parceria muito legal e que 
nos deixou muito felizes. 
Uma ação de carinho fir-
mada lá mesmo e que, te-
nho certeza, levará muitas 
cores, vida e mais alegria à 
unidade hospitalar”, expli-
cou o prefeito.

Vacinação contra a gripe continua 
a partir de segunda-feira

Calendário de vacinação contra o vírus Influenza (Gripe)
- A partir de 27 de março: Idosos acima dos 80 anos.
- A partir de 4 de abril: Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.
- A partir de 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade; gestantes e 
puérperas.
- A partir de 9 de maio: Professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades.
- A partir de 16 de maio: Profissionais de Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, 
caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de 
longo curso.

A vacinação contra o vírus 
Influenza, causador da gripe, 
será ampliada em Holambra 
a partir da próxima semana, 
no dia 4 de abril. Poderão 
ser imunizados moradores 
a partir de 60 anos e traba-
lhadores da área da saúde. 

A aplicação das doses ocor-
re de segunda a sexta-feira, 
nos PSFs Imigrantes e Santa 
Margarida, entre 8h e 11h30 
e das 13h às 15h.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, para re-

ceber o imunizante basta 
apresentar documento ofi-
cial com foto. “O antígeno é 
fundamental na prevenção 
às complicações decorrentes 
da doença. Todos que fazem 
parte dos grupos prioritários 
devem se vacinar”, explicou.
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Novo serviço pode ser opção para os 
empresários que precisam de créditoÉ importante analisar 

todos os detalhes deste 
contrato para verificar se 
realmente é uma boa solu-
ção para aquilo que busca, 
então vamos lá.

O que é arrendamento 
rural?

O arrendamento rural é 
o contrato aonde uma pes-
soa cede à outra, por tempo 
determinado ou não, o uso 
de partes ou do todo de um 
imóvel rural, podendo ou 
não incluir outros bens, com 
o objetivo de realizar nele 
alguma atividade agrícola 
mediante um pagamento.

Sendo essa uma boa op-
ção para produtores que 
não tem um local próprio 
para produzir, assim como 
a proprietários de terra que 
não tem uso sobre a mesma.

Prazo mínimo 
do contrato de 

arrendamento rural.
Visando a segurança 

do contrato, o decreto n.º 
59.566/66 e o Estatuto da 
Terra determinam prazos 
mínimos de vigência do 
contrato.  

03 anos: Arrendamen-
tos em que ocorram ati-
vidades de exploração de 
lavoura temporária e/ou 
de pecuária de pequeno e 
médio porte;

05 anos: Arrendamentos 
em que ocorram atividades 
de exploração de lavoura 
permanente e/ou de pecu-
ária de grande porte para 
cria, recria, engorda ou ex-
tração de matérias primas 
de origem animal;

07 anos: Arrendamentos 
em que ocorram atividades 
de exploração florestal.

Caso o arrendatário ex-
plorar uma cultura cuja não 
possa ser recolhida antes 
do término do prazo do 
contrato, este deve acor-
dar anteriormente com o 
proprietário da terra como 
será o pagamento pela uti-
lização da terra ao prazo 
excedente. Ressaltando que 

o prazo do contrato de ar-
rendamento sempre tem o 
seu término após a última 
colheita ou se for o caso, 
dos animais de abate.

Renovação do contrato.
Vale lembrar que o ar-

rendatário sempre terá 
preferência na renovação 
do contrato, e na possibili-
dade de existirem propos-
tas de terceiros, este deverá 
ser avisado pelo proprietá-
rio extrajudicialmente em 
até 06 (seis) meses antes 
do término do contrato.

E caso não haja essa 
notificação extrajudicial, o 
contrato será renovado au-
tomaticamente, isto desde 
que o proprietário da terra 
não manifeste sua desistên-
cia ou envie uma nova pro-
posta nos 30 (trinta) dias 
seguintes a renovação, re-
forçando que qualquer des-
tes atos, desistência, reno-
vação ou o encerramento, 
sejam registrados no Cartó-
rio de Registro de Títulos e 
Documentos.

É de grande importân-
cia a participação de um 
profissional especialista na 
área para que sejam evita-
dos problemas e prejuízos 
futuros. Na próxima se-
mana falaremos um pouco 
mais deste contrato que é 
tão importante e presente 
na vida do produtor rural. 
Até lá!

Entendendo o Arrendamento Rural (1)

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br

Plataforma di-
gital voltada ex-
c l u s iva m e n te 
para quem é 
e m p r e s á r i o 
e gerador de 
e m p r e g o s 
pode facilitar 
esse processo. 
Já está em funcio-
namento a Accredito 
Digital, serviço autorizado 
pelo Banco Central do Brasil 
e ligado ao sistema Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 

São Paulo), ao qual 
a ACE (Associa-

ção Comercial e 
Empresarial de 
Holambra) faz 
parte.

As linhas 
de crédito es-

tão disponíveis 
entre R$ 8 mil e 

R$ 250 mil em cinco 
principais frentes: capital 
de giro, investimento fixo, 
mulher empreendedora, des-
conto duplicatas e antecipa-
ção de recebíveis.

Todas preveem carência 
para início do pagamento e 
podem ser simuladas direta-
mente na internet, pelo site 
https://www.accreditodigi-
tal.com.br.

O próprio empréstimo 
também pode ser contratado 
pela internet, reduzindo a bu-
rocracia do processo. Todas 
as informações estão no site.

A Accredito é única fin-
tech de crédito que utiliza o 
Fundo de Aval às Micro e Pe-
quenas Empresas (Fampe), 
do SEBRAE. 
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Concessionária é notificada a solucionar 

extravasamento de esgoto no bairro Imigrantes

Inscrições abertas para o vestibular da Univesp

Procurada pelo JC a concessionária Águas de Holambra deu o seguinte esclarecimento:
Sempre focada em prestar um serviço de qualidade à população holambrense, 
a concessionária Águas de Holambra promove, regularmente, ações e campa-
nhas informativas alertando sobre o bom uso da rede coletora de esgoto evi-
tando, assim, eventos como o ocorrido no bairro Imigrantes. Infelizmente ainda 
existem imóveis que apresentam ligação incorreta da rede de água pluvial na 
rede de esgoto. A tubulação de esgoto não é dimensionada para receber a água 
de chuva.

A Águas de Holambra realiza a fiscalização dos imóveis que apresentam esta 
intercorrência e, nas residências onde são identificados lançamentos irregulares 
de água de chuva na rede de esgoto, a concessionária notifica os imóveis para 
que a adequação seja realizada.
O descarte de lixo e material sólido na rede de esgoto também pode provocar 
episódios como o do Imigrantes.
Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Linkedin

O Departamento Muni-
cipal de Agricultura e Meio 
Ambiente notificou na úl-
tima sexta-feira, dia 25 de 
março, a concessionária 
responsável pelos serviços 
de água e esgoto de Holam-
bra para que adote as pro-
vidências necessárias à so-
lução do extravasamento de 
efluentes que acontece de 
tempos em tempos na Ave-
nida Hendrikx, no bairro 
Imigrantes.

A intenção da medida é 
acelerar a realização de vis-
torias naquela região, imó-
vel a imóvel, a fim de iden-
tificar pontos de ligação de 
redes de água pluvial a redes 

de esgotamento sanitário – 
provável causa do problema. 
O trabalho, de acordo com 
o diretor da pasta, Geraldo 
Veloso, deverá ter início nos 
próximos dias.

“Residências e comércios 
em que essa ligação irregu-
lar for observada serão no-
tificados para que façam as 
adequações”, explicou Velo-
so. “O correto, dos pontos 
de vista legal e ambiental, 
é que a água pluvial seja 
despejada em rede própria. 
Isso irá contribuir para evi-
tar problemas na rede de 
esgoto e também para o tra-
tamento dos efluentes gera-
dos pela cidade”.

Seguem  abertas  as  ins-
crições para o vestibular da 
Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo.

Este ano foram disponibili-
zadas, no total, 30 vagas para 
Holambra, São oferecidos cur-
sos gratuítos de Letras, Peda-
gogia, Matemática, Engenha-
ria da Computação, Ciência de 
Dados, Tecnologia da Informa-
ção, Engenharia de Produção 
e os novos de Administração 
e de Tecnologia em Processos 
Gerenciais.   Os interessados 
devem clicar em http://ves-
tibular.univesp.br até 25 de 
abril. A taxa é de R$ 45,00.
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Eleitores tem até 4 de maio para a regularização do título
Eleições 2022

Não julgues a ninguém, esforçando-te por 
compreender mesmo àqueles que te façam sofrer.

Atendimento em Holambra
Os serviços de atendimento ao eleitor é  realizado na Praça 
dos Pioneiros, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e 
entre 12h30 e 16h30. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (19) 3902-4169.

70 anos e opcional para jo-
vens de 16 e 17. Jovens de 
15 anos que completarão 16 
até a data do primeiro turno 
também podem tirar o títu-
lo, caso desejem.

Para a emissão gratui-
ta do 1º título é necessá-
rio apresentar RG, CPF e 

comprovante de endereço 
atualizado – em nome do 
solicitante ou de pesso-
as da família que possam 
comprovar o parentesco. 
Homens entre 18 e 45 anos 
devem apresentar ainda o 
certificado de dispensa do 
serviço militar.

Inscrição para processo seletivo de Conselheiro
Tutelar e suplente encerra dia 18 de abril

gratuita, até o 18 de abril por 
meio do portal da Prefeitura, 
em www.holambra.sp.gov.
br, na aba de Serviços, em 
“Eleições do Conselho Tute-
lar”, ou presencialmente, no 
Centro de Referência da As-
sistência Social, o CRAS, que 
fica na Praça dos Pioneiros, 
s/nº - neste caso, de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 às 
11h e das 13h30 às 16h.

De acordo com o docu-
mento, estão entre as exi-
gências ter idade superior 
a 21 anos na data de inscri-
ção, residir em Holambra 

há mais de 2 anos e estar 
cursando ou ter concluído 
o Ensino Médio. O salário 
é de R$ 1.957,28, somado 
a R$ 320 de vale alimenta-
ção. A carga horária é de 44 
horas semanais e plantões 
à distância noturnos e aos 
finais de semana, feriados e 
pontos facultativos. Depois 
de aprovados, os candidatos 
participarão de eleição com 
voto popular, prevista para 
ocorrer em junho.

“O processo se faz neces-
sário uma vez que foram es-
gotadas as convocações dos 

conselheiros eleitos no ano 
passado para atuação no 
município”, explicou a dire-
tora do Departamento Mu-
nicipal de Promoção Social, 
Viviane Furgeri.

A relação completa de 
documentos necessários 
para inscrição e todas as in-
formações sobre o processo 
constam no edital, disponí-
vel a todos os interessados 
na edição de 28 de março,  
publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura, dis-
ponível em www.holambra.
sp.gov.br.

A Prefeitura de Holambra 
publicou nesta segunda-fei-
ra, dia 28 de março, a aber-
tura de processo de escolha 

de um conselheiro tutelar e 
cinco suplentes para atuação 
no município. Os interessa-
dos devem fazer a inscrição, 

Termina no dia 4 de 
maio o prazo para que os 
brasileiros solicitem, peçam 
a transferência de domicí-
lio ou regularizem o título 
eleitoral para que estejam 
aptos a exercer o direito 
de voto nas eleições de ou-
tubro deste ano. Para que 
o eleitor solicite a transfe-
rência de domicílio eleito-
ral, é necessário a compro-
vação do prazo mínimo de 
três meses de residência no 
novo endereço.

O alistamento eleitoral 
é obrigatório para todos 
os brasileiros entre 18 e 
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

O curso de Gastrono-
mia do Grupo UniEduK 
está com inscrições aber-
tas à comunidade para 
o Workshop de Páscoa. 
As vagas são limitadas 
(30 participantes por 
dia), portanto, os inte-
ressados devem reali-
zar a inscrição pelo link: 
Workshop de Páscoa (ht-
tps://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc-
CD_xwCCM1mJa4p8H7N-
f 4 G B b A d C h T B w WG a -
5 B C I E M p f m w g u e A /
viewform .

As aulas acontecerão 
no dia 04/04, segunda-
-feira, na UniFAJ (campus 
II), em Jaguariúna, e no 
dia 06/04, quarta-feira, na 
UniMAX (campus I), em 
Indaiatuba. Em ambas as 
datas, o início do evento é 
previsto para às 19h30.

No evento, os alunos 
do primeiro semestre do 
curso irão ensinar como 
preparar três tipos de 
ovos de chocolate e como 

é possível vendê-los. A ini-
ciativa será realizada com 
o objetivo de divulgar co-
nhecimento a fim de gerar 
impacto positivo na vida 
das pessoas, principal-
mente, de quem precisa 
de uma renda extra.

Todos os alunos do pri-
meiro semestre estarão 
envolvidos na ação, dando 
suporte e no pré-preparo, 
além de ministrarem as 
aulas.

Além de todo o conhe-
cimento compartilhado 
do Workshop, o gestor 
acadêmico do curso de 
Gastronomia, professor 
Sérgio Rischiotto, revela 
que também haverá sor-
teio de ovos de Páscoa e 
entrega de brindes aos 
participantes.

Esta ação demonstra, 
na prática, mais uma ini-
ciativa do Grupo UniEduK 
que favorece além dos alu-
nos a comunidade local 
onde estão inseridas suas 
instituições de ensino.

Inscrições abertas para o Workshop 
de Páscoa promovido pelo curso de 

Gastronomia à comunidade

Representantes da Educação 
participam  de Fórum Estadual
Holambra esteve presen-

te essa semana no 31º Fórum 
Estadual da UNDIME, a União 
dos Dirigentes Municipais de 
Educação do Estado de São 
Paulo na cidade de Olímpia. 
O município foi representa-
do pela diretora municipal de 
Educação, Claudicir Picolo, 
pela supervisora Renata Por-
reca e pela assistente técnica 
pedagógica Adriana Maria Ba-
tista de Souza. Segundo a dire-
tora, a intenção é que os repre-
sentantes de Holambra atuem 
agora não apenas no sentido 
de avançar nas políticas pú-
blicas da cidade, mas também 
como multiplicadores de in-
formações para o fortaleci-
mento da rede municipal.

Inscrições para participar da pesca 
livre termina no próximo dia 8

Um dos eventos progra-
mados para a celebração da 
Semana Santa é  a Pesca Livre 
que acontece dia 15 de abril, 
entre 06h e 12h, no lago da 
Nossa Prainha. Serão lança-
das 2 toneladas de peixes no 
local dias antes da atividade 

e as cinco duplas com maior 
quantidade de quilos pesca-
dos receberão troféu.

Para participar é necessá-
rio ser morador da cidade e 
fazer a inscrição em duplas 
até 8 de abril no Espaço do 
Empreendedor, localizado no 

Paço Municipal, de segunda a 
sexta-feira, entre 8h e 17h. É 
necessário apresentar Cartão 
Cidadão e doar 2kg de ração 
para cães. Os itens serão en-
caminhados para a Associa-
ção de Reabilitação e Controle 
Animal (Arca) de Holambra.

Durante Workshop, alunos de Gastronomia 
ensinarão como fazer ovos de Páscoa, 

com o intuito de agregar conhecimento a 
fim de auxiliar na geração de renda extra à 

população durante esta época do ano
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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 

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

Av. das Tulipas, Centro - Holambra/SP

(19) 3802 - 3129  /  (19) 99184-6967

 Casa - Estância das Flores, Jaguariúna/SP 

Com 505 m²de Terreno, 297m² constr. 3 
quartos, 4 banhe., 1 vaga, área de lazer. 

R$ 1.500.000,00 - VENDA

 Casa - Estância das Flores, Jaguariúna/SP 
 á 
293m2 constr. / 4 quartos, 1 suíte, 5
banheiros, 02 vagas. Área de lazer

R$  1.600.000,00 - VENDA

Apartamento-Nova Jaguariúna III, Jaguariúna/SP

R$ 2.280,00 - LOCAÇÃO

Casa -  C. Res. Lago da Barra, Jaguariúna/SP

R$ 1.200.000,00 - VENDA

Adriana Serran
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

 á 
214m2 constr. / 3 quartos, 3 suíte, 4
banheiros, 1 vaga. 

Com 60m² de área útil, 2 quartos, 1 
banheiro, 2 vagas
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Prefeitura abre vagas para 
aulas de futsal gratuitas

Quatro jogos e 21 gols 
marcam a primeira rodada dos 

Campeonatos do município

A Prefeitura de Holambra 
está com inscrições abertas 
para aulas gratuitas de Futsal, 
o futebol de salão, voltadas a 
crianças  (meninos e meni-
nas) entre 7 e 16 anos. Elas 
serão realizadas às segundas 
e sextas-feiras, às 8h30 e às 

14h, no Ginásio Municipal. Os 
interessados devem se apre-
sentar acompanhados dos 
pais ou responsáveis  no De-
partamento de Esportes, que 
fica no Estádio Zeno Capato.  
É necessário apresentar Car-
tão Cidadão e comprovante 

de vacinação contra a Co-
vid-19. O horário de atendi-
mento é das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

Mais informações podem 
ser obtidas na sede de depar-
tamento e por meio do telefo-
ne (19) 3802-4711.

A bola rolou e o Inter-
nacional venceu o Merce-
nários por 3 a 0 no jogo de 
abertura, pelo Sênior. No 
sábado, estreia do Vetera-
nos, o Jack Flores goleou o 
Real Conquista por 10 a 0. 
O Imigrantes fez 3 nos Galu-
náticos, que não marcaram. 
A partida de domingo foi 

mais equilibrada e o placar 
terminou assim: Vila Nova 
2, Bradesco 3.

As partidas da  2ª ro-
dada que acontecem hoje 
e amanhã, 1º e 2 de abril, 
podem ser acompanhadas 
gratuitamente pelo público 
no Estádio Municipal Zeno 
Capato.

Outros modalidades oferecidas pela Prefeitura:
Futsal
Segunda e sexta-feira, às 8h30 e 14h
Local: Ginásio Municipal de Esportes

Capoeira
Segunda e quarta-feira, das 8h30 às 9h30
Local: Praça dos Imigrantes

Alongamento
Segunda a quinta-feira, das 8h às 9h30
Local: Complexo Esportivo Municipal

Caminhada
Segunda a quinta-feira, das 8h às 9h30
Local: Complexo Esportivo Municipal

Escolinha de Futebol
Segunda a quinta-feira, das 8h às 10h
Segunda a quinta-feira, das 13h às 15h
Local: Complexo Esportivo Municipal

Jiu-Jitsu
Terça e quinta-feira, das 18h30 às 19h30
Sábados, das 15h30 às 17h
Local: Ginásio Municipal

Natação Adultos
Terça e quinta-feira às 9h30
Quarta e sexta-feira às 9h30
Segunda a quinta-feira às 17h30
Local: Complexo Aquático Municipal

Natação Crianças
Terça a sexta-feira, às 9h30 e às 10h10
Terça a sexta-feira, às 14h10, 14h55 e 15h40

Hidroginástica
Terça e quinta-feira às 8h30
Quarta e sexta-feira às 8h30
Segunda e quarta-feira às 17h30
Terça e quinta-feira às 17h30 e às 18h30  
Local: Complexo Aquático Municipal

Confira a tabela de jogos da 2ª rodada:
Campeonato de Futebol Veteranos
Sexta-feira, 1º de abril, às 19h: Jack Flores x Bradesco
Sábado, 2 de abril, às 16h: Imigrantes x Real Conquista

Campeonato de Futebol Sênior
Sexta-feira, 1º de abril, às 20h40: América x Internacional
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Nº 1309
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
KEIVIN KIEVITSBOSCH, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro agrônomo, nascido em Mogi Mirim-SP, 
(registrado em Jaguariúna-SP) no dia dois de outubro de mil novecen-
tos e noventa e um (02/10/1991), residente e domiciliado na Rua 
Salvia, 54, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho 
de FERNANDO HERMANO MARIA KIEVITSBOSCH e de DIVA 
APARECIDA DE SOUZA KIEVITSBOSCH.
CAROLINE ROSSETTI, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão publicitária, nascida em Campinas-SP, (registrada em 
Artur Nogueira-SP), no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos 
e noventa e dois (24/07/1992), residente e domiciliada na Rua Salvia, 
54, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de HAM-
ILTON ROSSETTI e de JANE CRISTINA BERTAZZO ROSSETTI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.

Nº 1310
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
CAUÊ GOMES FOGAGNOLI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro agrônomo, nascido em Cafelândia-SP, 
no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e três (03/01/1993), 
residente e domiciliado na Rua Vereador Joaquim de Carvalho, 350, 
Residencial Van Den Broek, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de 
LUIZ FERNANDO THEODORO FOGAGNOLI e de MARY CRIS-
TIANE MENDES GOMES FOGAGNOLI.
GABRIELA GRUISEN BREG, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profissão empresária, nascida em Jaguariúna, SP, no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e três (14/08/1983), 
residente e domiciliada no Sítio Maritaka, s/nº, lote 14-A, Seção B, 
Angico, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de THEODORUS 
BREG e de ELISABETH FREDERICA MARIA GRUISEN.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.

Holambra - SP, 30 de março de 2022.

Nº 1311
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO  DIAS  DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de farmácia, nascido em Cosmópolis-SP 
(registrado em Jaguariúna-SP, Livro A43, fls. 67, n° 5215) no dia vinte 
e um de julho de mil novecentos e oitenta e oito (21/07/1988), residen-
te e domiciliado na Rua Doutor Jorge Latour, 1093, Jardim Flamboy-
ant, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de LUIZ FERNANDO DA 
SILVA e de MARIA LUIZA DIAS DA SILVA.
IARA BARBOSA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Campinas-SP (registrada em 
Campinas - 1° Subdistrito-SP, Livro A301, fls.179, n° 128591), no dia 
vinte de fevereiro de dois mil e um (20/02/2001),residente e domicil-
iada na Rua Osvaldo Tonini, 158, Nova Jaguariúna, Jaguariúna, SP, 
CEP: 13919396,filha de JULIO CESAR BARBOSA DE LIMA e de 
SAMARA ALMEIDA PETTA DE LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.
Observações: Recebido da cidade de Jaguariúna-SP.

Holambra - SP, 31 de março de 2022

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO

Gilberto Guilherme José Wigman, nas atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social como presidente 
desta Associação, convoca seus associados para 
a Assembléia Geral Ordinária que a Associação de 
Saúde Holambra fará realizar no dia 13 de Abril de 
2022,  na sede social do Clube Fazenda Ribeirão, 
sito à Alameda Maurício de Nassau,  nº 894,  centro,  
na Estância Turística de Holambra - SP,   em 
Primeira convocação às 19:00 h,  com a presença 
mínima de 50% (cinqüenta por cento) mais 01 
(um) do número de associados com direito a voto.   
Não havendo número legal para a instalação dos 
trabalhos,  ficam desde já convocados para a 
Segunda convocação às 19:30 h,  com a presença 
mínima de 40 associados, no mesmo dia e local,  
com a seguinte Ordem do Dia:

1-) Prestação de Contas do Conselho Deliberativo 
do Exercício de 2021 compreendendo:

 a) Relatório das atividades da Gestão;
 b) Apresentação e aprovação do Balanço 

Patrimonial do exercício 2021;
 c) Demonstrativo dos Resultados do exercício 

2021;
 d) Parecer do C.Fiscal;
 e) Plano  de  atividades  da  Associação  para  

o  exercício de  2022;
2-) Eleição e posse dos membros do Conselho 

Fiscal;    
3-) Outros assuntos de interesse da Associação, 

compreendendo: 
 a) Estatística Anual de Custos ASH.
4-) Encerramento.
                

O número de associados com direito a voto 
nesta data é de 835 associados. (Art.16)   

Poderão se candidatar aos cargos eletivos,  todas 
as pessoas já associadas em tempo mínimo de 5 
anos e que tenham idade igual ou superior a 23 
anos ( 05 anos após sua maioridade) e,  que na data 
da convocação da AG estiverem no gozo da sua 
capacidade civil e de seus direitos de associado.  
(Art.40 Estatuto Social)   

Holambra,  28 de março de 2022

GILBERTO GUILHERME JOSÉ WIGMAN
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRA

O ORIGINAL DESTE ENCONTRA-SE 
ASSINADO NA SEDE ASH

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NA INDÚSTRIA DA PURIFICAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 
EM SERVIÇOS DE ESGOTO DE 

CAMPINAS E REGIÃO

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO

O Presidente desta Entidade Sindical, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 
Social e pela legislação sindical vigente, e, em 
cumprimento ao disposto no Artigo 612 e seguintes 
da CLT, convoca todos os trabalhadores da 
empresa Águas de Holambra para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no 
próximo dia 5 de abril de 2022, às 9 horas da manhã, 
em formato virtual pelo aplicativo Google Meet, 
para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura, 
discussão e votação da Pauta de Reivindicações 
da Campanha Salarial/2022; 2) Autorização para 
a Diretoria do Sindicato firmar Acordo Coletivo 
de Natureza Econômica, ou ajuizar competente 
Dissídio  Coletivo, visando o reajuste salarial na 
data-base de 1º de abril de 2022. 
Para participar da videochamada, acesse o link que 
será enviado aos companheiros (as) 30 minutos 
antes do horário de início da assembleia. 

Campinas, 01 de abril de 2022

Renan Roncolatto Pereira de Almeida 
Presidente 

● 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.
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● EMPREGOS ●● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●

Empresa de Holambra contrata

- Segunda a Sexta-feira
- Limpeza e Conservação de ambientes. Pequenos reparos,  
jardinagem, noções de manutenção, e organização em geral.
- Possuir transporte próprio
- Remuneração: salário + Vale alimentação + auxílio transporte
- Sexo masculino

Serviços Gerais

Interessados enviar  
currículo para 

 contato@jcholambra.com.br

Faça parte de nossa Equipe!

• Atribuições: Responsável pela entrega e coleta de produtos e materais. Percursos 
longos, viagens em dupla. Requisitos: Ensino fundamental completo; Experiência 
anterior na função com carreta e/ou bitrem. CNH E.

Motorista de E (Carreta – Viagens nacionais)

Interessados enviar currículo pelo Whatsapp (19) 992890215

Faça parte de nossa Equipe!

• Atribuições: Responsável pela entrega de produtos, carga e descarga das 
mercadorias. Auxiliar na logística, quando necessário. Percursos próximos. 
Requisitos: Ensino fundamental completo; Experiência na função com caminhão 
truck/toco; Possuir CNH D.

Motorista de D (Santo Antônio de Posse)

Interessados enviar currículo pelo Whatsapp (19) 992890215

Faça parte de nossa Equipe!

• Atribuições: Realizar conferência e separação de notas fiscais. Montagem sistêmica de 
roteirização e contratação de frete. Controle e emissão de relatórios de material circulante 
via sistema e excel. Requisitos: Ensino médio completo, experiência anterior; habilidade com 
planilhas, disponibilidade de horário.

Operador Logístico

Interessados enviar currículo pelo Whatsapp (19) 992890215

Faça parte de nossa Equipe!

• Atibuições: Conferência, separação e montagem da carga. Organização e limpeza 
do pátio. Requisitos: Experiência anterior na Produção ou Logística. Ensino Médio. 
Disponibilidade de horário.
Observações: Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse. Condução própria.

Auxiliar de Carga

Interessados enviar currículo pelo Whatsapp (19) 992890215

Está admitindo:

Experiência em Lucro Presumido e Simples Nacional.
Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial para o e-mail:  
carlos@condorholambra.com.br. Observação: curriculum sem pretensão não serão analisados.

Auxiliar de escritório na área fiscal/tributária

Cadastramento para castração gratuita 
de animais será na segunda

A Prefeitura de Holambra abrirá na próxima 
segunda-feira, dia 4 de abril, cadastro para holam-
brenses que desejem castrar gratuitamente seus 
cães e gatos. O serviço será realizado por duas clí-
nicas particulares do município credenciadas ao 
Cismetro, o Consórcio Intermunicipal de Saúde na 
Região Metropolitana de Campinas.

Os interessados devem acessar o portal do Gover-
no, em www.holambra.sp.gov.br, e clicar em Serviços, 
Utilidade Pública, Castração Animal. O sistema irá ge-
rar uma autorização para que o morador vá até a clí-
nica. O cão ou gato passará por avaliação e, em segui-
da, será realizado o agendamento do procedimento.

“A castração já é um serviço oferecido gratui-
tamente aos animais de moradores em situação 
de vulnerabilidade social e que são monitorados 
pelo Departamento de Promoção Social e também 
aos que são encaminhados para a Associação de 
Reabilitação e Controle Animal (Arca) de Holam-
bra. De agosto do ano passado até agora 450 cães 
e gatos realizaram a cirurgia. Agora a ação será 
ampliada para todos os moradores da cidade que 
possuem um cão ou gato de estimação, macho ou 
fêmea”, explicou o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

“Nossos objetivos com essa ação são promover 

ainda mais 
a saúde e o 
bem-estar de 
cães e gatos, 
estimular a posse 
responsável, além de 
controlar a reprodução de-
sordenada desses animais e a propagação de doen-
ças de relevância para a saúde pública”, explicou o 
prefeito de Holambra, Fernando Capato.

Mais informações podem ser obtidas na Vigilân-
cia em Saúde do Município. O telefone para informa-
ções é o (19) 3802-2744.
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por Izildinha PilliFique
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A dupla Gilberto e Gilmar agradece os mais de 35 milhões de visualizações no YouTube do seu trabalho com a música:  Assino 
Com X.  “O que deixa a gente mais feliz é que são views orgânicos, na raça. Muito obrigado a todos vocês que curtem o nosso traba-

lho”,  divulgou a dupla. 

Agradecimento em dose dupla

“Faustão na Band” atrai mais 
de 50 anunciantes 

Às vezes, não é nem a audiência que interessa 
para emissora, mas sim o  número de patrocina-
dores. Após dois meses apresentando um pro-
grama diário na Band, Fausto Silva já conquistou 
uma sólida base de mais de 50 marcas anuncian-
tes, tendo o Bradesco como principal patrocina-
dor; e uma significativa evolução de audiência 
num espaço de grade que era praticamente nulo 
antes de sua chegada. Mais de 250 ações comer-
ciais foram inseridas na programação, que es-
treou em 17 de janeiro, e já contabiliza mais de 
300 atrações, sendo 90 delas musicais. Graças 
às parcerias e amizades de décadas construídas 
pelo comunicador, o Faustão na Band tem rece-
bido as maiores personalidades do meio artístico 
e cultural. Todos fazem questão de prestigiá-lo 
neste novo momento. Aliás, muita coisa boa no 
Faustão. Vale conferir. Chega de novela, gente. 
Vamos nos divertir. 

O tapa que ficará na história do Oscar 
Gente, o Oscar 2022 
não foi só glamour, 
né? Em pleno even-
to mundial teve um 
tapão na orelha tam-
bém. O tapa dado, 
em pleno evento 
mundial, por um ato-
res mais famosos do 
mundo,  Will Smith 
no humorista Chris 
Rock ficará na histó-
ria do Oscar. O stand 
up fez piada com a 
esposa do ator, Jada 
Pinkett Smith.
Isso foi ponto  crucial 
do espetáculo. Só se faltava do tapa.  Enfim, depois do ocorrido o Oscar acabou perdendo o glamour. O 
momento mais comentado era o tapa e não o melhor filme, o melhor ator etc. Foi simplesmente o tapão 
de Will Smith. De imediato, foi divulgado em todas as  redes sociais. Tiveram opiniões contra e a favor 
daquele momento. Eu acho que violência não se leva a nada. Ele poderia bater subido normalmente e 
acabado com Chris. Mas o sangue ferveu e não aguentou a piada de grandíssimo mal gosto.

A verdadeira Juma do Pantanal
A atriz Cristiana Oliveira,  que no ano de 1990 interpretou a personagem 
Juma na versão original da novela “Pantanal”,  estreou  nessa segunda (28), 
na TV Globo. Cristiana sequer foi mencionada pela emissora.  ao veículo. 
Acho uma tremenda falta de respeito com a artista, que fez tanto sucesso 
na época. Em entrevista ao jornal A Folha de S.Paulo, a atriz falou um pouco 
sobre seu personagem. “Foi emocionante. Tive vários sentimentos juntos 
e confusos: saudosismo, tristeza por não poder voltar no tempo e reviver 
aquela história novamente. Mas a alegria é enorme e também o prazer em 
ter feito parte de uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia bra-
sileira. ‘Pantanal’ é parte da minha vida e sempre será. Já faz parte de mim. 
E sou grata a isso”, finalizou Cristiana Oliveira.


