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Semana Santa em tempos 
de isolamento social

A Via Sacra, que é a forma dos devotos percorrerem espiritualmente o caminho de Jesus ao Monte 
Calvário e interiorizarem seu sofrimento enquanto carregava a Cruz, será representada nesse ano 

em Holambra, através de painéis com as 14 estações, numa das principais vias da cidade e a visitação 
acontecerá em sistema de drive-thru, sem sair do carro, para evitar aglomerações.

Saúde
- Semana com 68 novos casos registrados
- Até agora 1.350 doses do antígeno 
contra o novo coronavírus foram 
aplicadas no município.

Educação 
Mais de 6 mil vagas para 
cursos online

Covid-19
- Para cada 100 moradores de Holambra, sete 
testaram positivo para o Covid-19 3

5

3
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Economia
Carta das Associações Comerciais em apoio às MPEs é entregue ao presidente 
do Senado. Saiba mais acessando:

https://www.jcholambra.com/post/associa%C3%A7%C3%B5es-comerciais-fazem-carta-e-manifesto-em-defesa-das-empresas 4

https://www.jcholambra.com/post/associa%C3%A7%C3%B5es-comerciais-fazem-carta-e-manifesto-em-defesa-das-empresas
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Editorial

O comunicado oficial do 
Presidente da República, 
sobre  a nova orientação 
do governo para o enfren-
tamento da Covid 19,  e a 
promessa de nomeação 
uma força tarefa, coman-
dada pelo Ministério da 
Saúde, com a participação 
das secretarias de saúde 
dos  Estados, são muito 
bem vindos. 

Os mineiros têm em sua 
bandeira uma expressão, 

em latim, que nos lembra 
que “antes tarde do nun-
ca”. Desta forma, mesmo 
que tardia, o nosso chefe 
de estado, de maneira po-
lida e formal, como  cabe 
a um Presidente, veio, 
pela primeira vez, dizer à 
nação algo que a maioria 
da população esperava: é 
preciso unir esforços co-
letivos para combater a 
grave situação que o Bra-
sil enfrenta.

No que pesem as críticas 
contra o presidente, como 
por exemplo: os panelaços 
nos grandes centos, o uso 
de dados  não confiáveis 
e a incorporação das su-
gestões de Lula ao enfre-
tamento da crise sanitária 
atual,  o que importa é que 
o país  buscará  uma so-
lução coletiva capitanea-
da (sem trocadilhos) pelo 
Presidente da República.

Quem viver verá!

O Comunicado Presidencial 
Histórias de Dona Ilda

Faz muito tempo. Lecionava 
no curso normal de Capivari. 
Entre alunos, havia um, cujo 
apelido me chamou a atenção. 
Morava numa cidade próxima.

- Hoje o Bengala  não veio!
- Entrega esse caderno para 

o Bengala!
Sempre curiosa a respeito 

de detalhes da vida de meus 
pupilos, quis saber o porque 
daquele “nome”.

Que história linda!
Esse rapaz trabalhava to-

dos os dias, desde as 4 hs da 
manhã até a hora do almoço, 
com uma carrocinha puxa-
da a burro, entregando pães 
pela cidade toda. Após o al-
moço, ia para a escola. Assim 
conseguiu fazer o curso gina-
sial e estava cursando o nor-
mal Queria ser professor.

Nos dias de provas, seus 
colegas, querendo acordar 
de madrugada, para estudar, 
lhe pediam para, ao colocar 
o “pão bengala” na janela de 
suas casas, bater bem forte na 
veneziana.

E esse despertador nunca 
falhava! Pelas barrocas, vielas, 
arrabaldes, frio cortante, chu-
va gelada, madrugada escura, 
lá ia o “Bengala” cumprindo 
seu trabalho, duro, mas ho-
nesto, cansativo, mas digno!

O tempo passou. Hoje te-
nho notícias dele. Após o cur-
so normal, formou-se pela Fa-
culdade de Direito. Hoje é um 
grande advogado.

E tenho certeza de que, 
após tão nobre escalada, ja-
mais se esquecerá dos humil-
des. Jamais permitirá que o 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Bengala

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
V i s i t e  H o l a m b r a

Julgo-me uma pessoa 
bem informada a respeito de 
assuntos sociais, econômicos 
e políticos. Isto apenas signi-
fica que tomo conhecimento 
sobre o que repórteres e ar-
ticulistas das diversas mídias 
nos transmitem sob seu olhar, 
convicção e interpretação dos 
acontecimentos. 

Quando se trata de um fato 
incontestável, comprovado 
por imagens, vídeos, depoi-
mentos inquestionáveis, a in-
terpretação dá lugar à auten-
ticidade sem qualquer dúvida.

Este preâmbulo me parece 
oportuno eis que uma conhe-
cida frase bem espelha a reali-
dade em que o mundo sempre 
viveu: “o importante não são 
os fatos, mas sim a sua versão”.

Políticos competentes na 
arte de sofismar, são hábeis 
em deturpar o sentido de pala-
vras proferidas - e até mesmo 
escritas dependendo como 
são associadas – dando-lhes 
nova conotação.

Habilidade usada com es-
mero por palestrantes profis-

S. O. S.
sionais, publicitários e advoga-
dos eméritos.

O conturbado momento 
que estamos vivendo no país 
é muito triste. São embates de 
natureza política de confronto 
usando a pandemia e o caos 
sanitário como pano de fundo 
onde – para minha surpresa 
devo admitir – ideologias acir-
radas viram as costas para a 
vida de seus concidadãos. 

O brasileiro sempre se mos-
trou sensível às causas huma-
nitárias, à solidariedade, onde 
quem tem pouco oferece mais. 
Desigual, muito desigual no 
perfil social, nosso povo sur-
preende e se comove limi-
tando-se a ouvir palradores 
políticos de olhos vendados e 
ouvidos corrompidos. 

São milhares os mortos, mi-
lhares as famílias desampara-
das neste país onde tudo está 
politizado, desde a compra de 
vacinas, auxílio emergencial 
aos mais carentes, “jogadas 
para as torcidas” de olho em 
2022 – por parte de todas as 
ideologias – como em uma tris-

te alusão ao “quem pariu Ma-
teus que o embale”.

Já caminhei muito nesta jor-
nada, vivenciei e tomei conhe-
cimento de momentos críticos 
e alarmantes não só pelo mun-
do como por aqui, neste Brasil 
continente tão desigual, tão so-
frido. Mas nada se compara ao 
sentir na vizinhança, país afora, 
o desespero na luta inglória 
pela vida de amigos, parentes 
e anônimos ao enfrentar - com 
recursos cada vez mais escas-
sos – uma pandemia e seus 
efeitos mortíferos. 

Não precisava ser assim. 
Sem assunção da responsabi-
lidade pelo caos instalado no 
país a embarcação sem capi-
tão e sem leme permanece à 
deriva aguardando pelo socor-
ro divino. 

“Aquele que não conhece a 
verdade é simplesmente um ig-
norante, mas aquele que a co-
nhece e diz que é mentira, este 
é um criminoso.” (Bertolt Brecht 
– dramaturgo e poeta alemão)
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sucesso ou o brilho da profis-
são suba à sua cabeça e olhe 
lá de cima os que os procu-
rarem. Porque não é raro o 
profissional liberal se posicio-
nar num podium e olhar seus 
semelhantes com desdém e 
arrogância. Sei, também, que 
nunca exigirá de sua clientela 
reverência e outros “cambaus” 
que, trocando em miúdos, 
nada valem diante do poder e 
da força da bondade!

Bengala, meu ex aluno que-
rido: sua vida de estudante já 
virou história para meus netos.

- Conta, vovó, aquele caso 
do menininho que entrega 
pão na chuva!

E que orgulho a gente sen-
te, ao se lembrar que ainda 
existem neste mundo meni-
nos de fibra e boa vontade 
como você!

Que Deus o abençoe e con-
tinue conservando sua mes-
ma tenacidade daquele tem-
po! E que a esta altura da vida, 
já possa ter escrito outras his-
tórias fascinantes, como essa 
do menino-despertador hu-
mano, chamado Bengala!



3

www.jcholambra.com

Saúde Holambra, 26 de março de 2021 3
7% dos holambrenses já contraíram o Coronavírus

Esdras Domingos  

Para cada 100 moradores 
de Holambra, sete testaram po-
sitivo para o Covid-19. Até ter-
ça-feira desta semana, dia 23, a 
cidade contabilizava 1.076 ca-
sos, ou seja, 7% da população. 

De acordo com o Depar-
tamento Municipal de Saúde, 
o cenário epidemiológico em 
Holambra está próximo do 
projetado há um ano pelo 
órgão. A estimativa do setor 
era de que cerca de 10% da 
população holambrense se 
contaminaria em um período 
de 12 meses. 

Conforme informou o de-
partamento, a taxa de inci-
dência é calculada a partir 
do número de casos de uma 
doença em um determinado 
local e período em relação 

à população exposta. Dessa 
maneira, mede-se a proba-
bilidade de ocorrência de 
novos casos. Alta incidência, 
portanto, significa alto risco 
de que pessoas adoeçam, ex-
plicou o órgão.

A taxa de incidência em 
Holambra, por 100 habitan-
tes, na primeira semana epi-
demiológica dos meses de 
janeiro, fevereiro e março, fo-
ram respectivamente 0,24%, 
0,27% e 0,42%. (esses dados 
são dos meses de 2021?)

O departamento ainda 
divulgou  que o total de tes-
tados na população geral, de 
acordo com os exames e cri-
tério diagnóstico, compreen-
dendo o período de janeiro 
a março de 2021 é de 1.134, 
sendo RT-PCR: 485 e Teste 
Rápido de Anticorpo: 649.

Cenário epidemiológico em Holambra está próximo do projetado pelo Departamento de Saúde 

0800 595 3333

FAZER GATO NA REDE DE ÁGUA

TODOS PAGAM ESSA CONTA! 
É CRIME!

Além de ser considerada uma infração grave prevista no Artigo 155 do Código
Penal, praticar irregularidade no sistema público de água e esgoto implica em:

Denuncie pelo 0800 e ajude a combater essa fraude. 
GARANTIMOS O SEU ANONIMATO. 

Prejuízos na distribuição de água;

Risco de contaminação da água; Multa administrativa que pode variar de acordo com 
a categoria da ligação e tipo de fraude detectada, 
podendo chegar em até R$ 5.000,00.

Perdas físicas no sistema (desperdício de água tratada);

São quase dez pessoas que 
testam positivo para corona-
vírus por dia em Holambra. O 
município registou ao longo 
da última semana 68 novos 
casos de Covid-19. 
Desde o início da pandemia 
até ontem foram 1.103 confir-
mações, sendo 974 conside-
rados curados e 8 mortes. Seis 
pacientes estão internados em 
hospitais da região e 8 em leitos 
de observação na Policlínica. 
Outras 115 pessoas aguardam, 
em isolamento domiciliar, o re-
sultado de exames.
O bairro Imigrantes, com 
maior incidência, contabiliza 
desde março do ano passado, 
254 casos, seguido do Centro, 
com 108, e do Fundão, com 
99. “Precisamos nos cons-

Holambra registra 68 novos casos de Covid-19 nos últimos 7 dias
cientizar de 
que respei-
tar as regras 
e reforçar as 
medidas de 
prevenção 
são o melhor 
c a m i n h o 
para que a 
situação se 
estabilize”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias. “Mesmo com um número 
maior de pessoas vacinadas, 
o uso de máscara, o distan-
ciamento e a higienização 
frequente das mãos ainda são 
fundamentais”.

Vacinação
A aplicação do complemento 

em idosos 
e em traba-
lhadores da 
saúde e a 
vacinação 
para pes-
soas acima 
de 71 anos, 
que come-
çaram nesta 
quarta-feira, 

dia 24 de março, foram inter-
rompidas hoje com o término 
das doses. O Departamento 
Municipal de Saúde aguarda 
agora a chegada de um novo 
lote para a retomada do pro-
cesso de imunização na cida-
de. Até agora 1.350 doses do 
antígeno contra o novo co-
ronavírus foram aplicadas no 
município.
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Governo do Estado apresenta plano de apoio

às empresas afetadas na crise

O governo paulista apre-
sentou recentemente um 
plano de apoio econômico às 
empresas, no qual se desta-
cam duas linhas de crédito 
num total de R$ 100 milhões. 
De acordo com a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Holambra (ACE), que sempre 
reúne e divulga informações 
de orientação às empresas, as 
medidas são voltadas a restau-
rantes, academias, salões de 
beleza e produção de eventos, 
ou seja, principalmente aos 

negócios afetados pela crise.
De acordo com a ACE, o 

pacote prioriza estabeleci-
mentos com faturamento 
mensal de até R$ 30 mil.

Entre as ações anuncia-
das está também a redução 
do ICMS da carne e do lei-
te. Outra medida que pode 
beneficiar as empresas é a 
suspensão de pagamento de 
prestações do Banco Desen-
volve SP, para aquelas que 
recorreram a financiamentos 
em outras ocasiões.

Pedido de R$ 200 bilhões 
em crédito

Apesar do anúncio, a ne-
cessidade de aporte finan-
ceiro nas empresas é muito 
maior. A frente parlamentar 
das associações comerciais 
de São Paulo, da qual faz 
parte a ACE e todas as enti-
dades vinculadas à Facesp 
– Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo, está pleiteando R$ 
200 bilhões em crédito junto 
ao governo federal.

Conheça as linhas de crédito do Banco online Desenvolve SP

Com o novo anúncio, micro e pequenas empresas dos segmentos dos 
setores mais afetados terão uma linha especial de financiamento pelo 
Desenvolve SP no valor de R$ 50 milhões. Veja as condições:
Público: Microempresa (Faturamento bruto anual de até R$ 360 mil)
Uso: capital de giro
Prazo de pagamento: 60 meses
Carência: 12 meses
Taxa de juros: 1% ao mês + Selic
Faturamento a ser declarado: de 2019 (pré-pandemia) ou de 2020, o 
que for mais favorável ao empresário
Quando contratar: a partir de 31 de março
Onde contratar: www.desenvolvesp.com.br
Quem já tem empréstimo: clientes com empréstimos antigos no De-
senvolve SP também serão beneficiados com adiamento de até três 
meses para pagamento de prestações. Novos financiamentos devem 
ser consultados no site.
Não exigência da CND Federal, INSS, Estadual e Municipal

Outros R$ 50 milhões serão oferecidos pelo Banco do 
Povo em microcrédito para capital de giro. Conheça as 
condições:
Público: Micro e Pequena empresa dos setores afetados
Uso: capital de giro
Limite: R$ 10 mil
Prazo de pagamento: até 36 meses
Carência: 06 meses
Taxa de juros: 0% a 0,35% ao mês
Quando contratar: não divulgado, mas interessados já 
devem buscar a agência online
Onde contratar: www.bancodopovo.sp.gov.br ou unida-
de local do Banco do Povo
Não exigência da CND Federal, INSS, Estadual e Municipal
Em cidades com cartórios fechados, isenção de assinatu-
ra reconhecida em cartório

Benefício: suspensão (adia-
mento) de até 3 prestações 
a vencer em operações já 
contratadas com recursos do 
tesouro estadual *
Não estão contemplados fi-
nanciamentos com recursos 
de outras fontes (ex: Funge-
tur, BNDES, Finep)¹
Início: 31 de março
Onde solicitar: www.desen-
volvesp.com.br

Linha de crédito no banco online desenvolve SP Linha de crédito no banco do povo: 0% a 0,35% Suspensão de pagamento 
das prestações de 
empréstimos do banco 
desenvolve SP

Veja mais sobre o pacote estadual que já está confirmado:
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Estão abertas vagas para qualificação 

profissional gratuitas

Amanda Januário

O Projeto Qualifica Mais, 
que tem apoio do Ministé-
rio da Educação, abriu vagas 
para cursos de qualificação 
profissional. Podem partici-
par jovens de até 29 anos. Os 
interessados deverão fazer 
sua inscrição no site até dia 
11 de abril. As aulas come-
çarão no dia 10 de maio e 
serão transmitidas na moda-
lidade Educação a Distância 
(EAD).  O projeto tem como 
objetivo auxiliar os jovens 
na entrada e na permanên-
cia em empregos. 

Nesta primeira fase do 
programa, que vem como 
um teste, estão disponíveis 
6.069 vagas gratuitas para 
a área de Tecnologias da In-
formação e Comunicação. 
Essa iniciativa tem como ob-
jetivo trazer conhecimento 
e qualificação profissional 
para jovens. De acordo com 

Lenita Congentino Corrêa,  
professora na rede munici-
pal de Holambra, “projetos 
como esse visam oferecer 
para os jovens aquilo que o 
ensino médio atual não su-
pre, que é a formação para o 
mercado de trabalho”.

Os participantes poderão 
escolher entre os cursos de 
programador de sistemas, 
programador web e progra-
mador de dispositivos mó-
veis, com duração média de 
200 horas. 

Segundo Douglas Antu-
nes, técnico de redes,  es-
tudar o ramo de tecnologia 
cabe não somente a profis-
sionais da área, mas a todos 
de modo geral. Ele defen-
de que “hoje em dia é tudo 
muito digital e conectado, e 
quanto mais pessoas soube-
rem, melhor”. 

O projeto distribuiu o nú-
mero de vagas para 11 par-
tes no país. Para Campinas 

O projeto tem apoio do Ministério da Educação e  conta com mais de 6 mil vagas para cursos online

e região metropolitana, que 
inclui Holambra, estão des-
tinadas: 207  para progra-
mador de sistemas, 188 para 
programador web e 75  para 
programador de dispositi-
vos móveis. Os candidatos 
deverão escolher uma das 
três linhas de estudo. Quan-
to ao espaço de trabalho,  
de acordo com Antunes, a 
demanda de profissionais é 
crescente e constante. “Tem 
muito mercado, muita opor-
tunidade, mas falta preparo 
dos profissionais disponí-
veis”, salienta. 

Os interessados podem 
encarar o projeto como 
ponte para novas frentes. 
Ao analisar o projeto, Antu-
nes afirma que “é possível 
dentro da tecnologia per-
mear em áreas diferentes, 
por exemplo, uma pessoa 
que trabalha com progra-
mação, ela pode muito 
bem ter um conhecimento 
elevado em hardware ou 
até mesmo em rede”. Com 
isso crescem as chances de 
avanço na carreira. 

Quanto ao processo sele-
tivo do projeto, a Secretaria 

de Educação Profissional e 
Tecnológica do MEC infor-
mou que os estudantes pas-
sarão por uma seleção feita 
na plataforma EduLivre. Lá 
os candidatos farão o pre-
enchimento de uma trilha 
educacional que dará conhe-
cimento sobre o contexto do 
mercado de trabalho tecno-
lógico e comunicacional. 

O processo se encerra no 
dia 11 de abril e fornecerá 
informações sobre os cursos 
e os locais de trabalho rela-
cionados a eles.

Os resultados da seleção 
serão divulgados a partir 
do dia 15 de abril. O contato 
será pelo e-mail do candida-
to e é preciso prestar aten-
ção ao prazo de pré-matrícu-
la, pois ele terá quatro dias 
corridos para confirmação 
da matrícula. Caso a pessoa 
não confirme a tempo, cede-
rá a vaga a outro participan-
te.  Vale lembrar que podem 
participar do projeto, jovens 
de até 29 anos e que tenham 
completado o ensino médio. 
As aulas começarão no dia 
10 de maio. 

To
ny

 W
in

st
on

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sí
lia

/D
iv

ul
ga

çã
o



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 26 de março de 20216

Uma parceria de peso 
acaba de florescer. 

O cultivo de flores e plantas
ornamentais merece um cuidado
à altura de sua importância. 

Para isso, confie na tecnologia,
eficiência, versatilidade e
conforto dos tratores LS Tractor
em parceria com a J.A. Máquinas
e Holambra Insumos. 

U M A PA RC ER I A CO M :

A LS TRACTOR
É UMA DIVISÃO DA

lstractor.com.br /jamaquinasagricolas /jamaquinasagricolas

Semana Santa e tradição religiosa em tempos de pandemia

Moradores devem organizar 
o descarte de acordo com as  

datas da coleta

A tradicional Exposição da 
Via Sacra de Holambra, rea-
lizada anualmente durante a 
celebração da Semana Santa, 
acontecerá este ano em siste-
ma drive-thru, com visitação 
e contemplação sem sair do 
carro. A iniciativa pretende 
preservar ações do calendá-
rio de eventos da cidade sem 
que haja aglomeração de pes-
soas – medida preventiva ne-
cessária diante da situação do 
agravamento da pandemia 
em toda a região.

Painéis em madeira foram 
criados pelo artista plástico 
Ricardo Pereira. Eles repre-
sentam e ilustram o martírio 
de Cristo, desde a condena-
ção até a ressurreição. As pe-
ças ficarão expostas entre os 
dias 29 de março e 4 de abril 

no canteiro central da Aveni-
da Mário Bonano, próxima ao 
Moinho Povos Unidos.

“A Semana Santa é uma 
celebração de fé e de renova-
ção de esperanças. Um senti-
mento tão necessário neste 
momento que vivemos, de en-
frentamento do vírus. De tan-
to medo e de tantas perdas”, 
avaliou o prefeito Fernando 
Capato. “Entendemos que, 
assegurando todos os cuida-
dos necessários, a realização 
da exposição será importante 
para as pessoas”.

De acordo com a direto-
ra municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Caratti, 
a Covid-19 impedirá a pro-
moção de outras atividades 
esperadas nesse período. “A 
pesca livre e a caça aos ovos, 

por exemplo, que reúnem 
centenas de pessoas, não irão 
acontecer. Somente a exibi-
ção dos painéis da Via Sacra, 
que é contemplativa, nos per-
mitiu trabalhar um formato 
seguro para todos”, disse. 
“Acreditamos que iniciativas 
que remetam à oração e à fé 
são ainda mais representati-
vas diante de tudo o que es-
tamos passando. Espero que 
todos que puderem presti-
giar com proteção, presti-
giem. O trabalho está sendo 
feito com muito carinho”.

Serviço:
Exposição da Via Sacra em 
Holambra (Drive-thru)
De 29 de março a 4 de abril
Local: Canteiro central da 
Avenida Mário Bonano

A Prefeitura de Holambra, 
por meio do Departamento 
Municipal de Serviços Públicos, 
realiza entre os dias 29 de mar-
ço e 5 de abril mais uma etapa 
da Operação Cata-Bagulho.

O trabalho consiste na co-
leta de materiais como mó-
veis danificados ou velhos e 
restos de poda descartados 
na frente das residências pe-
los moradores. O serviço terá 

início às 7h30 e segue até 
16h30.

A ação tem o objetivo de 
impedir o depósito irregular 
de lixo em locais como vias 
públicas e terrenos baldios, 
prejudicando a conservação 
destes espaços, e evitar a 
proliferação de animais peço-
nhentos e do mosquito trans-
missor de doenças como den-
gue, zika e chikungunya.

Praticando a  fé  e evitando aglomerações,  Holambra realiza Exposição da Via Sacra em sistema drive-thru

Segunda-feira, dia 29/3: 
Jardim Flamboyant, Parque 
dos Ipês, Groot e Jardim das 
Tulipas
Terça-feira, dia 30/3: Jardim 
das Tulipas, Jardim Holanda, 
Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, dia 31/3: Imi-

grantes 
Quinta-feira, dia 1/4: Imi-
grantes, Vila Nova e Resi-
dencial Moinho
Sexta-feira, dia 2/4: Feriado
Segunda-Feira, dia 5/4:  Re-
sidencial Van Den Broek, Pi-
nhalzinho e Camanducaia

Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:
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Tatiane Dias

O lançamento do livro 
“Gastroenterologia Equina – 
100 equívocos hipiátricos – 
clínica e cirurgia” será mar-
cado por um bate-papo entre 
o escritor, médico vete-
rinário e professor 
Geraldo Eleno 
Silveira Al-
ves; o Rei-
tor do Grupo 
UniEduK, pro-
fessor Ricardo 
Tannus e o gestor 
acadêmico do curso 
de Medicina Veteriná-
ria, Silvio Piotto. O evento 
acontece na segunda-feira, 
dia 29 de março, às 20h, com 
transmissão online. 

Para participar, os inte-
ressados devem preencher o 
formulário – Lançamento do 
livro – Prof. Geraldo Eleno 
Silveira Alves e receberão o 
link algumas horas antes do 
evento. Na ocasião, os parti-
cipantes concorrerão a sor-
teios e premiações.

Direcionado a médicos 
veterinários, professores e 
estudantes da área, o livro 
disponibiliza opiniões e in-
formações originadas, prin-
cipalmente, da experiência 
do autor em gastroenterolo-
gia de equídeos. O texto foi 
redigido em mini capítulos 
objetivos sobre questões 
que, normalmente, ocorrem 
na prática da clínica e ci-
rurgia. “Questões essas que, 
comumente, implicam em 
equívocos contrários aos 
melhores resultados possí-
veis de tratamentos da cólica 
e do abdome agudo em equí-
deos”, explica o escritor.

Sobre o autor
Geraldo Eleno Silveira 

Alves é técnico agrícola pela 

UFF (Universidade Federal 
Fluminense), graduado em 
Medicina Veterinária e es-
pecialista em Zootecnia pela 
UFRRJ (Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro), 
especialista em Podologia 
Equina, mestre em Clínica 

e Cirurgia Veterinária 
e doutor em Ciência 

Animal pela UFMG 
(Universidade 

Federal de 
Minas Ge-
rais).

P o r 
10 anos, o 

docente foi pes-
quisador do CNPq 

(Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico); além de pro-
fessor titular aposentado de 
clínica-cirúrgica da Escola de 
Veterinária da UFMG, onde es-
tabeleceu a Linha de Pesquisa 
e Gastroenterologia Equina e 
o Simpósio Internacional do 
Cavalo Atleta (SIMCAV). 

O médico veterinário, 
escritor e professor tam-
bém atua como palestrante 
em diversos eventos como 
Workshops, mesas redondas 
e bancas examinadoras tan-
to de instituições de ensino 
públicas quanto privadas. 

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, for-

mado pela UniFAJ, UniMAX 
e FAAGROH, oferece mais 
de 25 opções de cursos di-
ferentes nas áreas de Saúde, 
Humanas, Exatas, Tecnologia 
e Agronegócio. São cursos 
de graduação presencial e a 
distância, pós-graduação e 
cursos técnicos ofertados nas 
cidades de Indaiatuba/SP, Ja-
guariúna/SP e Holambra/SP.

Não perca tempo e ins-
creva-se agora para fazer 
seu Vestibular Online!

Escrito pelo professor Geraldo Eleno Silveira Alves, 
“Gastroenterologia Equina - 100 equívocos hipiátricos” será 

lançado às 20h, com transmissão online

Grupo UniEduK promove lançamento do livro 
“Gastroenterologia Equina - 100 equívocos 

hipiátricos”, dia 29/03

Grupo UniEduK 
sobre Educação

A agropecuária é uma 
das principais atividades 
econômicas no Brasil. Só em 
2017, enquanto as estima-
tivas apontavam um cres-
cimento do PIB agrícola e 
pecuário em 3,61%, o setor 
registrou um crescimento 
acumulado de 14,5%. 

Em 2020, em plena pan-
demia, a agropecuária apre-
sentou um PIB de 1,9% no 
1° trimestre, registrando 
um crescimento ainda mais 
intenso que o observado no 
1° trimestre/2019, quando 
o PIB registrado foi de 0,9% 
em comparação ao mesmo 
período de 2018.

Este crescimento apenas 
tornou-se possível graças ao 
financiamento que Bancos 
e Cooperativas de Crédito 
oferecem ao pequeno, mé-
dio e grande produtor, a fim 
de estimulá-los em suas ati-
vidades, tornando-as mais 
produtivas em comparação 
às criações e produções 
agrícolas de outros países - 
considerando a mesma pro-
porção de terra utilizada.

Como funciona o Crédito 
Rural?

O Crédito Rural é assegu-
rado pelo Sistema Nacional 
de Crédito Rural - SNCR, ten-
do como principais agentes 
os Bancos e as Cooperativas 
de Crédito. 

O SNCR tem suas normas 
de aplicação de recursos 
aprovadas pelo Conselho Mo-
netário Nacional - CMN. A pu-
blicação das diretrizes é feita 
pelo Banco Central no Manu-
al de Crédito Rural - MCR.

Para atender aos pro-
dutores rurais é necessário 
que estes estejam enqua-

drados em situações especí-
ficas da Lei, dentro do PRO-
NAF - Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar e de ou-
tras duas subdivisões deste 
programa, sendo o Pronaf 
Custeio, que é dividido em 
agrícola e pecuário, e o Pro-
naf Investimento.

Outras modalidades de 
financiamento previstas 
nestes programas são: Pro-
grama Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp); Funcafé (volta-
do ao custeio, produção e 
estocagem); Moderfrota (in-
vestimentos em tecnologia, 
veículos e equipamentos); 
Moderagro (projetos de ex-
pansão do cultivo); Progra-
ma para Construção e Am-
pliação de Armazéns (PCA) 
e INOVAGRO (investimentos 
em tecnologias).

A Importância do Crédito 
Rural e Cooperativas de 

Crédito 
Para tanto, o crédito ru-

ral é um financiamento que 
auxilia associações, produ-
tores e cooperativas agrí-
colas a investirem em suas 
produções, propriedades e 
operações comerciais.

As Cooperativas de Cré-
dito são um tipo de insti-
tuição financeira, sob o co-
mando do Banco Central, 
formada por cooperados 
que se unem para garantir 
estes financiamentos nas 
propriedades e operações 
do campo. 

Cada cooperado entra 
com uma cota de participa-
ção em investimentos, fazen-
do parte da entidade e, por-
tanto, sendo beneficiado por 

ela. Os depósitos efetuados 
pelos cooperados são garan-
tidos pelo Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédi-
to em até R$ 250mil. 

Outras vantagens que os 
cooperados possuem são: 
financiamentos e emprésti-
mos com taxas muito mais 
vantajosas, além de cartões 
de débito e de crédito; orien-
tação e incentivo a aplicações 
financeiras/investimentos, 
dentre outras orientações 
aplicadas ao campo.

Desta forma, as coope-
rativas garantem um aten-
dimento personalizado a 
cada produtor, orientando-o 
quanto ao melhor uso do 
crédito que conseguir. 

É desta forma que o tra-
balho no campo não para de 
crescer e continua atraindo 
a atenção tanto de quem 
cresceu nas cidades, como 
de quem vai para os cen-
tros urbanos para estudar já 
pensando em voltar. 

E assim como no passado, 
ainda forma um dos pilares 
principais da economia bra-
sileira, em pleno século XXI.

O desenvolvimento da agropecuária
brasileira com os créditos rurais

Caius Godoy 
(Dr. Da Roça) é sócio na 
AgroBox Advocacia em 
Agronegócios.
e-mail: caius.godoy@agro-
boxadv.com.br

Por meio de cooperativas de crédito, é possível estimular a produção e 
tornar a agropecuária brasileira muito mais competitiva lá fora, além de 

uma fonte de renda interna
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Localizados em Jaguariúna. Lotes de 250 m2
á 320 m2 (alguns mistos).10% de entrada,
parc.  até 240x direto c/ o incorporador.
Loteam. aberto c/ lazer e segurança.
A partir de R$ 130 mil. 

Terrenos - Camanducaia
Localiz. no Jd.  das Tulipas. Possui sala c/
lareira, 4 suítes, coz; lavand; garag. p/ 2
carros, canil, fogo de chão c/ cinema, arm.
planej; ar cond; alarme, câmera monit.
1.050 m2 total / 277 m2 constr.

  

 

���������������
Localizada em Jaguariúna. Possui 6
suítes, 7 banheiros, área goumet,
sauna, piscina, spa, vestiário, móveis
planj; quartos climati; 2 garagens.
6.240 m2 total / 1.000 m2 constr.

������������������

Venha tomar um café e conhecer os
imóveis na CAF!

98957-4459Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizado no Muniz. Gleba rural c/ área
fértil e produtiva, topog. tratorável,
excelente p/ produção agrícola ou
estufas, pastagem formada em boa
parte. Gleba c/ água no fundo.

Localizados em Jaguariúna.  Aptos. c/ 65m2,
76 m2 e 79 m2.  Como opção: 1 quarto, 
1 suíte, 1 banheiro e 2 vagas de garagem. 
Serão entregues c/ porcelanato, granito
na coz. e banheiro , varanda gourmet.

��������������������� �
������	��������������

R$ 370.000,00  - Venda Venda (76 m2)Venda R$ 250.000,00  -

VendaVenda R$ 130.000,00  -

Localizada no Jd. Pinheiros. Possui 3
quartos c/ armários, 1 banheiro, coz.
planejada, sala e 2 vagas de garagem.
250 m2 total / 70 m2 constr.  
  

���������������	�

R$ 369.644,00  -

R$ 1.780.000,00  -VendaR$ 5.500.000,00  -

● DIVERSOS ●

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 
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● EMPREGOS ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calo-
sidade, 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 fa-
zer uma aula experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

● DIVERSOS ●

● ALUGA-SE ●

Empresa no segmento de material de construção em Santo Antônio da Posse
Contrata:

Com experiência em televendas

Para início imediato

Mandar currículo para o WhatsApp (19) 97408.8342

Assistente de vendas

Contrata:

- Trabalhar 2 dias por semana em sítio em Holambra
-  Para realizar pequenas obras de manutenção

Interessados devem entrar em contato          (19) 99580-7723

PEDREIRO

Casa com 1 quarto (para 1 ou 2 pessoas),  garagem coberta para 1 car-
ro, com quintal gramado. Há 2 Km do centro de Holambra e próximo da 
natureza. Valor mensal: R$ 800,00. Tratar:      (19) 99580-7723

Mães aprovam Kit alimentação distribuídos 
para alunos da rede Municipal

“Esse kit Alimentação é 
um grande apoio para fa-
mílias que sofrem com o 
desemprego causado pela 
crise”. Foi assim que Adria-
na de Almeida Cardoso, 
mãe de  Rafael, de 8 anos, 
se referiu ao receber o kit 
alimentação que a prefei-
tura distribuiu nesta quin-
ta-feira, dia 25 de março, “e  
o ovo de Páscoa veio para  
trazer alegria para as crian-
ças, elas amam chocolate”, 
complementou Adriana.

São mais de 2.300 alu-
nos da rede municipal de 
ensino beneficiados e que 
receberam o kit alimenta-
ção e ovos de Páscoa. O kit  
composto na maior parte 

por produtos não perecí-
veis como óleo, macarrão, 
arroz, sardinha em lata e 
leite em pó, mas incluiu 

também ovos, frango de-
sossado, frutas, verduras e 
legumes.

Heidi Maria Guarnieri 

Pianes,  mãe de  Eduardo, 
de 9 anos, ressaltou a im-
portância dessa distribui-
ção nesse momento, “já que 
para as crianças é essencial 
ter uma boa alimentação. 
O trabalho realizado nesse 
sentido em Holambra é um 
diferencial em toda região”, 
garantiu ela.

O objetivo da ação é re-
forçar a alimentação das 
crianças em substituição 
à merenda escolar, já que 
as aulas presenciais estão 
suspensas em função da 
pandemia. A distribuição 
dos ovos de chocolate, por 
sua vez, acontece pela pro-
ximidade com a Páscoa, ce-
lebrada em 4 de abril.

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, acompa-
nhou a distribuição na Es-
cola Municipal Recanto das 
Palmeiras e salientou que 
“nesse momento de insta-
bilidade econômica é muito 
importante proporcionar-
mos um reforço na alimen-
tação dos alunos. Procu-
ramos sempre oferecer o 
melhor dentro do possível”.

“É fundamental que a 
escola continue cumprindo 
o seu papel social de edu-
car, mas também cuidar. E 
cuidar também significa 
garantir alimentação a nos-
sos alunos”, complementou 
Alexandre Moreira, diretor 
municipal de Educação.
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Nº 1226
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Códi-
go Civil Brasileiro:
ANDRÉ APARECIDO DA SILVA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Uraí 
PR, no dia cinco de março de mil novecentos e setenta e 
seis (05/03/1976), residente e domiciliado na Rua Stapel-
broek, 249, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, 
SP, CEP: 13825000,filho de MANOEL ROBERTO DA 
SILVA e de BENEDITA DE JESUS DA SILVA.
ROSELI REZENDE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em Mogi Mirim, SP, 
no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta e oito 
(02/09/1978), residente e domiciliada na Rua Stapelbroek, 
249, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filha de JOSÉ REZENDE e de MARIA 
APARECIDA REZENDE.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado 
na imprensa local.

Nº 1227
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doc-
umentos  exigidos  pelo  art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do 
Código Civil Brasileiro:
JUCELINO CORREIA DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil divorciado, profissão Guarda Munici-
pal, nascido em Perobal-PR, no dia doze de abril de mil 
novecentos e setenta e quatro (12/04/1974), residente e 
domiciliado no Sítio Pinhalzinho, s/n°, HBR 020, Fundão, 
Holambra-SP, CEP: 13825000,filho de ESPEDITO COR-
REIA DA SILVA e de ANNA CAVALCANTE DA SILVA.
ATÁLIA DE CARVALHO OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado  civil divorciada, profissão balconista, 
nascida em Piripiri-PI, no dia dez de junho de mil novecen-
tos e noventa e um (10/06/1991),residente e domiciliada no 
Sítio Pinhalzinho, s/n°, HBR 020, Fundão, Holambra-SP, 
CEP: 13825000,filha de ANTONIO PEDRO DE OLIVEI-
RA e de MARIA LENICE DE CARVALHO OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma  da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado 
na imprensa local.

Holambra - SP, 25 de março de 2021

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP 
 

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA e de intimação dos executados WALDO ALFREDO MORALES 
RIVERA, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.028.817-70, VIDAL GONZALO MORALES 
RIVERA, portador do passaporte colombiano sob n° CC 9.517.614, ÁLVARO ENRIQUE 
MORALES RIVERA, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.529.577-09, bem como dos 
coproprietários Pavan Engenharia e Indústria Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
61.908.927/0001-19, INTERPART – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.997.542/0001-36, e THEODORUS GERARDUS MARIA VAN 
SCHAIK, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.722.828-03. A Dra. Fabiana Garcia Garibaldi, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
HOLAMBRA em face de WALDO ALFREDO MORALES RIVERA e outros - processo nº 
0000382-98.2005.8.26.0363 – controle nº 210/2005 e que foi designada a venda do 
bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL – Os direitos 
sobre o imóvel serão vendidos em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, 
em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em 
vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. 
Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em 
posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e 
risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 05/04/2021 às 16:00h e 
se encerrará dia 08/04/2021 às 16:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 08/04/2021 às 16:01h e 
se encerrará no dia 29/04/2021 às 16:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br.DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto 
débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, exceto os débitos de condomínio 
(que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO - O pagamento poderá ser parcelado, sendo 
30% (trinta por cento) à vista no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão e o restante do saldo da arrematação em até 06 (seis) parcelas 
mensais consecutivas, que terão início em 30 (trinta) dias após o encerramento do leilão. O 
valor das parcelas será atualizado monetariamente conforme tabela do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, que incidirá sobre o saldo 
devedor, e a carta de arrematação ficará vinculada a cláusula resolutiva até quitação integral 
do preço da arrematação. DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES 
GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial 
não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. 
Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de 
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS QUE OS 
EXECUTADOS POSSUEM SOBRE A ÁREA DE 65,34 HECTARES DO IMÓVEL RURAL DA 
MATRÍCULA Nº 1.998 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
BUENO BRANDÃO/MG – IMÓVEL:  Uma área de terras, havida por eles, de 653.400,00 m2 
(seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos metros quadrados) ou seja (65,34 has) 
(sessenta e cinco hectares e trinta e quatro ares), o qual assim se descreve, confronta e 
caracteriza: “Começa no marco localizado na margem de um córrego, onde faz divisa com as 
terras da Fazenda Oticas Valentin de um lado e de outro lado das terras da Pavan Engenharia 
e Indústria Ltda, daí segue confrontando com este pelos rumos e distâncias sucessivas de 43º 
54’ 03” SE, 408,02 m, 59º 02’ 10” SW - 140,71m, 59º 02’ 10” SW - 80,87m, 89º 56’ 14” SW 
- 174,56m, 47º 23’ 14” NW - 62,46m, 81º 38’ 06” NW - 368,17m, até o marco G, daí deflete 
à direita e confrontando com terras de Luiz José de Carvalho e Melo Matos Filho, segue rumos 
e distâncias sucessivas de 2º 03’ 09” NW - 148,08m, 0º 23’ 20” NE - 284,32m, 7º 35’ 30” 
NW - 44,70m, e 35º 57’ 12” NE – 253,43m - até o marco K cravado na margem esquerda do 
Ribeirão Fundo, onde faz divisa com a Fazenda Monte Belo, daí sobe ribeirão acima, na 
distância de 500,00m, até encontrar na mesma margem, um córrego seu afluente; daí sobe 
por este córrego numa distância de 789,59m, confrontando com a Fazenda Oticas Valentin, 
até o Marco A, que foi tomado como ponto inicial da descrição do presente imóvel, que tem 
uma área de 65,34ha, foram instituídas a título de acesso ao imóvel objeto da presente duas 
servidões de caminho e passagem ligando o imóvel a estrada municipal Itapeva-Cambuí. A 
referida área pertence ao imóvel rural de matrícula nº 1998 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Bueno Brandão/MG, o qual mede 82,00 alqueires, e é situado no bairro Sertão 
Grande e Ribeirão Fundo, Município de Munhoz-MG. Consta na Av-08 desta matrícula que 
nos autos da ação do processo nº 0094600-69.2004.503.0129, em trâmite na 2ª Vara do 
Trabalho da Comarca de Pouso Alegre/MG, requerida por ESTELA HONÓRIO DA SILVEIRA e 
outros contra ÁLVARO ENRIQUE MORALES RIVERA e outro, foi penhorada a parte ideal (03 
hectares) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário Vidal Gonçalves 
Morales Rivera. INCRA nº 633.046.020239-4. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
2.129.979,14 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e setenta e nove 
reais e quatorze centavos) para agosto de 2018, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito nesta ação no 
valor de R$ 7.378.874,25 (janeiro/2021).  
 
Mogi Mirim, 18 de março de 2021. 
 
 
Eu, _____________________, diretor/diretora, conferi. 
        
                                                     

 
__________________________________ 

Fabiana Garcia Garibaldi 
Juíza de Direito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
E MORADORES DO COLINAS DO CAMANDUCAIA

CNPJ 05.948.315/0001-89

Pelo presente, ficam convocados os associados da Associação 
dos Proprietários e Moradores do Colinas do Camanducaia, 
CNPJ 05.948.315/0001-89, a participar da assembleia geral 
ordinária, a realizar-se via ferramenta de conferência digital / 
online ou presencialmente na propriedade do Sr. Elber Mazaro 
– Lote 15, dependendo das restrições definidas pelo governo 
do estado de São Paulo, no dia 10 de Abril de 2021, às 9:00 
horas em primeira convocação com a presença de um terço 
dos associados com direito a voto, e às 9:30 horas em segunda 
e última convocação com a presença de qualquer número de 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Eleição da nova diretoria para o biênio 2021 – 2023  
2. Prestação e votação das contas referentes ao ano civil de 
2020
3. Aplicação de fundos e orçamento para o próximo período 
de 2021
4. Definição dos valores das contribuições mensais de cada 
associado 
5. Assuntos gerais de interesse da associação, como a 
substituição ou manutenção do portão de acesso e a gestão 
de ações sobre inadimplência.
6. Justificativa e anuência da Assembleia Geral para a 
realização da AGO com a ferramenta digital de conferência / 
reunião, por motivo de força maior. 

OBS: 
Para efeito de quórum nesta data somente poderão votar os 
associados que estiverem em dia perante a Associação e que 
estiverem presentes no ato de abertura da AGO.
Caso persista o status de fase vermelha ou emergencial, definido 
pelo governo do estado de São Paulo em função da pandemia 
da Covid-19, a reunião não poderá ser presencial e sim, será 
realizada na plataforma digital ZOOM, através de endereço e 
senha, a serem divulgados por vários canais de mensagens 
disponíveis a todos os associados (email e Whatsapp), até o dia 
05 de abril de 2021 (cinco dias antes da reunião).

Holambra, 24 de março de 2021 

Geralda Christians 
Presidente 

“ Segue pelo caminho que Jesus te marcou. Perdão, silêncio e paz com 
serviço constante. Amigos terás muitos, mas, companheiros, raros. 

Viverás cada dia de solidão e amor. Depois, terás a cruz por salário do 
bem mas, na cruz ouvirás a mensagem de Deus.” Livro: Hora Certa
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por Izildinha PilliFique
Ligado Escracho no SBT

Boa forma

Gente, eu tenho que registrar minha indignação. Uma tal de Inês Brasil esteve no programa “The Noite” apresentado 
por  Danilo Gentili. Foi uma baixaria. Danilo não conseguiu nem fazer as perguntas para uma equipe de duas mulheres 
e um homem. Vocês me desculpem, só não vou citar os nomes porque foi vulgar demais. Como o SBT pode dar um 
espaço para essa gente que não agrega a nada. 

A atriz LuizaTomé sempre posta 
em seu twitter mensagens sim-
páticas. O que ela está fazendo 
nesse período de pandemia, 
como está seu trabalho, sua vida 
pessoas. Essa foto na praia, por 

exemplo, além de mostrar a boa 
forma enviou um recado para seus 

seguidores: “Linda semana seus lin-
dos e que Deus nos proteja”. 

Aos poucos as programações dos canais fechados acabam vindo para a TV Aberta. 
Segundo a Assessoria de Comunicação do SBT,  o jornalista Dony De Nuccio acaba 
de assinar contrato com a emissora e com o Discovery Home & Health para apre-
sentar o “Te Devo Essa Brasil”. Com formato da Discovery Networks, a série original, 
chamada Celebrity IOU, é apresentada pelos irmãos Scott, da renomada franquia Ir-
mãos à Obra, e na versão nacional será comandada por Dony De Nuccio. O arquiteto 
Renato Mendonça é quem assina e coordena os projetos que serão executados. “É 
um sonho antigo trabalhar no SBT. Quando tinha 12 anos de idade mandei um vídeo 
para o Silvio Santos dizendo que queria fazer parte do elenco da casa. Então esse 
é um momento muito especial, um desafio gigantesco no entretenimento, de um 
projeto empolgante que já é sucesso internacional e que também será aqui. declara 
Dony De Nuccio.

Chef José Avillez deixa Mestre do Sabor

Dony: Desafio especial

Gente, o portuguesinho simpático, o Chef José Avillez deixa em definitivo o elenco do Mestre do Sa-
bor, apresentado por Claude Troisgros, na TV Globo. José até chegou a aparecer em quatro episódios, 
mas logo depois passou o avental para o carioca Rafael Costa e Silva – que vai continuar no progra-
ma, juntamente com os Chefs Kátia Barbosa e o mineiro Léo Paixão.  No reality, um grupo de chefs 
experientes precisa mostrar todo o talento ao elaborar diferentes pratos, valorizando a gastronomia 
nacional. Para conquistar uma das 24 vagas em Mestre do Sabor, os candidatos precisam preparar um 
prato que consideram a sua melhor receita na cozinha. Os três Mestres, Rafael, Kátia e Leo, experimen-
tam os pratos, mas sem saber quem os elaborou. A próxima temporada está prevista para 06 de maio.
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Roupas despojadas e peças largas ditarão 
a tendência outono/inverno 2021

Esdras Domingos 

O outono começou na 
manhã do último sábado, às 
6h38 precisamente. A estação 
abre as portas para um dos 
períodos mais elegantes na 
montagem dos looks. Para a 
empresária e influenciadora 
digital Liza Rampazzo, de Ar-
tur Nogueira (SP), as tendên-
cias para outono/inverno são 
calças largas e cintura bem 
alta e blusas estruturadas com 
ombros mais marcados.

A especialista disse que ba-
bados maiores nas blusas vêm 
com tudo também. Segundo 
ela, a moda despojada ou pe-
ças largas estão em alta e ga-
rantem um conforto incrível, 
sem perder o estilo. “As calças 

mom, balloon, e 
wide leg, 
todas sol-
tas, po-
rém com 
c o r t e s 

Para não errar no que vestir nesta estação, empresária e influenciadora digital sugere uma 
autoanálise no biótipo e na personalidade

tares acho que serão mega 
apostas”, analisou.

Acerte o look
Para não errar no que ves-

tir nesta estação, Liza sugere 
uma autoanálise no biótipo e 
na personalidade. “Nem sem-
pre uma determinada peça cai 
bem para todos os aspectos fí-
sicos ou estilos”.

Liza falou que para acer-
tar no look deve-se  levar em 
consideração a liberdade de 
“poder usar”‘ o que quiser. “Se 
você se sente bem, use! Mas, se 
o ponto for moda, cabe sempre 
uma auto avaliação”, reforçou.

Em suas redes sociais, Liza 
esbanja talento nos looks e 
suas inspirações, de acordo 
com ela, vêm das tendências 
e últimos lançamentos, mas 
sempre dando um toque pes-
soal, como se fosse uma assi-
natura. “Amo ouvir que uma 
pessoa estava usando uma de-
terminada roupa e que quem a 
viu tinha certeza de que o look 
era da minha loja. Isso é como 
se desse uma identidade e me 

As roupas podem transformar o in-
terior, alterar o estado de espírito e 
melhorar o astral. Talvez, um “santo remédio” 
diante de dias de incertezas e insegurança. 
A empresária e influenciadora digital Liza Rampazzo contou que 
a roupa “diz muito sobre cada um de nós”. “Mesmo em dias mais 
‘cinzentos,’ vista-se com aquela peça que você gosta, que a torne 
especial e que lhe caia bem. Isso mexe com nosso emocional, 
porque ficamos mais confiantes e com certeza muda o curso de 
um dia que, muitas vezes, não parecia ser tão agradável”.
Mesmo para quem está em home office, a especialista aconse-
lhou que deve se vestir e incorporar aquele momento de tra-
balho, como se estivesse no escritório ou na empresa. “Mental-
mente, a roupa se conecta com a função e tudo flui como tem 
que ser! Costumo dizer que tem hora pra tudo e roupa para 
tudo. Por isso, cada roupa deve condizer com o afazer do mo-
mento, quer seja trabalho, lazer ou outras atividades”.

Looks: um ‘santo remédio’

deixa muito feliz”.
Liza trabalha com moda 

há dez anos e já foi de vende-
dora de porta em porta, com 
sacolas, até ter seu estabele-
cimento comercial. Mas sua 
vitrine pode ser vista e 
acessada por todos no 
Instagram (@LIZARAM-
PAZZO ou @lizavest). Lá 
ela mostra looks, dá dicas e faz 
consultorias. 

incríveis, pregas e cós bem 
alto, mantendo assim o con-
forto e a elegância”, observou.

Outra tendência deste ou-
tono/inverno é o retorno das 
estampas xadrezes e o couro. 
Porém, lembrou Liza, que o 
xadrez vem repaginado, com 
corte e textura mais ousada. Já 
o couro vem mais versátil. 

O conselho dela para aque-
la jaqueta de couro, que ficou o 
ano todo guardada, é combinar 
com um look casual, acompa-
nhado de um coturno ou scar-
pin. Falando em couro, Liza 
comentou que a aposta das 
blusas e jaquetas será com om-
bros estruturados, marcados 
com pregas ou mini ombreiras 
embutidas. “Esse estilo é ga-
rantia de postura e imponência 
em qualquer look, mesmo nas 
básicas T- shirts, elas dão um ar 
poderoso no dia-a-dia”.

Animal print, como as pa-
dronagens de onça, tigre, ze-
bra e cobra vêm com tudo na 
Moda outono/inverno 2021. 
Liza explicou que a liberda-
de dessas estampas combina 
com variados estilos, como 
jeans, tule e alfaiataria. “Fica 
espetacular”, salientou. No 
entanto, a especialista afir-
mou que só não vale exage-
rar. “O ideal é uma peça com 
estampa animal, tipo T-shirt 
com shorts e não duas peças, 
ou peça inteira, como um ves-
tido, por exemplo”.

Já os calçados, Liza garan-
tiu que as botas farão parte 
do look nesta estação, com 
seus diversos estilos, prin-
cipalmente as comfy salto 
baixo, que inspiram confor-
to, vão tomar conta das ruas. 
Aquelas com sola track (tra-
torado) e os coturnos mili-
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