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Talvez ter mais tempo... A realidade de muitas mães 
hoje em dia é a de trabalhar fora, o que significa ter 
de deixar os filhos com uma babá, familiares, 
na creche ou na escolinha. Ser mãe e exercer 
uma profissão, seja ela qual for, também sig-
nifica encarar uma rotina pra lá de estres-
sante e jornadas duplas, pois as mães tra-
balhadoras devem conciliar suas atividades 
profissionais com os afazeres domésticos, 
com os cuidados com as crianças, com a casa e 
muitas vezes sem a ajuda de um companheiro.

Oriovaldo Venturini é o mais novo eleito como 
primeiro-secretário da Câmara Municipal
O vereador assumiu a Mesa Diretora no último dia 2

Hoje é dia da Campanha de 
Doação de Sangue no Município

Mutiração da Dengue
neste sábado
Colabore e faça a sua parte!3 8

6  e 7

Mãe, o que você quer
ganhar de presente?

8
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Opinião2
O Dia das Mães é uma cele-

bração que surgiu nos Estados 
Unidos, em 1914, incentivada  
por Anna Jarvis, filha da ativis-
ta Ann Jarvis, como uma for-
ma de homenagear sua mãe, 
falecida em 1905.

O evento que pretendia co-
memorar, com a afetividade, o 
dia daquela que coloca a seu 
corpo e sua vida na geração, 
criação e educação dos filhos, 
acabou sendo utilizado para a 

expansão comércio e catarse 
dos filhos afetivamente ausen-
tes. 

No que pese o valor da com-
pra de um objeto, um mimo, 
uma roupa, um perfume para 
agradar aquele que cuidou e 
cuida do filho, acabou-se por 
valorizar e reconhecer muito 
pouco a figura mais importan-
te no desenvolvimento das ge-
rações futuras; a mãe.

Então, o dia dedicado a 

elas, deveria ser a expressão 
diária de ações afetivas e efe-
tivas, centrada na valorização 
da mulher (mãe, ou projeto de 
mãe), em todos os momentos 
da vida e em todas as políticas 
e ações públicas.

À ela, como mulher, cabe 
mais do que um presente. Cabe 
valorização, respeito, atenção,  
reconhecimento público, e ca-
rinho em todos dias e em todos 
os momentos de sua vida. 

O dia das mães
Histórias de Dona Ilda

ele os abriam pensando que 
era a mãe que ia os alimen-
tar.

Que cena linda!!! Que im-
pressionante! O carinho de 
uma mãe e vamos dizer a 
verdade, a música suave e 
deliciosa do pai, tudo co-
laborou para nascer uma 
nova família. Passados al-
guns dias, o ninho já estava 
vazio. E a mãe cuidadosa, 
como sempre,  o deixou 
limpinho, como pronto para 
receber alguma outra mora-
dora.

Toda essa cena, depois de 
alguns meses de tanto !diz 
que disse” de política, políti-
ca e mais política, nada mais 
repousante e confortante 
do que podermos observar 
tudo isso que contei, e mais 
uma vez enaltecermos a 
dedicação de todas a mães, 
que dão a vida, seu sangue 
e tudo o que pode fazer por 
seus filhos.

E não deixemos de enal-
tecer os pais, que apesar 
de não amamentarem seus 
filhos, claro que se dedicam 
sempre na sua formação e 
com mais uma suave músi-
ca bem tocada, ainda nas-
cem mais felizes!!!

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

Mãe Sabiá
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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

Sempre estive descon-
fortável com a insolúvel 
questão da desigualdade ou 
injustiça social. Em realida-
de, o tema apresenta diver-
sos vieses, muitos conside-
rados injustos por muitos, e 
outros tantos o olham com 
sendo esta a realidade da 
vida. Afinal, ricos e pobres 
sempre estiveram presen-
tes em todas as sociedades, 
mas a discrepância entre 
eles chega a ser assustado-
ra quando olhada de frente, 
sem subterfúgios. Impérios, 
reinados, nobrezas falidas, 
sempre viveram (e sobre-
viveram até décadas atrás) 
usurpando à exaustão a vida 
carente de seus súditos.

Em outro plano, olhe-se 
para Guiné (África Ociden-
tal), país rico em minério de 
ferro e bauxita, que tem a 
maior parte de seu território 
localizado no deserto, onde 
faltam água, alimentos, edu-
cação e saneamento. Possui 
baixíssimo IDH (188º entre 
189), renda per capita/ano 
de US$ 424 e extrema po-
breza. Incoerência?

E Burkina-Faso (África)? 
Tem o 8º pior IDH dentre os 
189 países analisados pela 
ONU. Mais próximo a nós, o 

Haiti, único país do mundo 
que se tornou independen-
te a partir de uma revolução 
de escravos e tem 80% da 
população vivendo abaixo 
da linha de pobreza. E dis-
tante apenas 3.000 km dos 
Estados Unidos o país mais 
rico do planeta. Diversidade 
sem igual!

Do outro lado da moeda, 
que aqui até caberia ser con-
siderada como monetária, 
constata-se que  o mundo 
tem apenas, registre, 2.668 
bilionários entre os 7.5 bi-
lhões de terráqueos. Juntos 
têm riqueza de US$ 12,7 tri-
lhões. No mínimo, aviltante!

O empresário Elon Musk, 
da Tesla e da Space X (EUA), 
foi a pessoa mais rica do 
mundo em 2022 com uma 
fortuna estimada em US$ 
219 bilhões (Forbes). Aca-
ba de investir 44 bilhões de 
dólares, equivalente a cerca 
de 215 bilhões de reais, para 
comprar a rede social Twit-
ter. Sem sócios ou emprésti-
mos. Sem comentários!

Exceção feitas a algumas 
instituições humanitárias in-
ternacionais, sem fins lucra-
tivos, e generosa filantropia 
de alguns bilionários (em dó-
lares) o saco da fome e da mi-

séria permanece sem fundo, 
ou fundos se preferir. E Musk 
não está sozinho no topo 
da tabela, mas acompanha-
do por Jeff Bezos (Amazon): 
US$ 171 bilhões e Bernard 
Arnault (Louis Vuitton): US$ 
158 bilhões. Em uma vida!

Lembramos os esportis-
tas  que estão abonados pe-
rante a imensa maioria dos 
mortais: o líder é o gênio do 
basquete mundial Michael 
Jordan, com uma fortuna 
acumulada de US$ 1,85 bi-
lhão. O segundo lugar abre a 
turma do golfe cujo primeiro 
representante é Tiger Woods, 
com sua fortuna de US$ 1,7 
bilhão, O heptacampeão de 
Fórmula 1, Michael Schuma-
cher, quebra a sequência dos 
golfistas no quinto lugar. A 
informação da Forbes é que 
ele lucrou US$ 1 bilhão em 
sua carreira nas pistas.

Por fim, a ninharia no 
futebol: Cristiano Ronaldo 
com US$ 725 milhões e Lio-
nel Messi, US$ 600 milhões.

Seriam essas algumas 
das razões de tanto dese-
quilíbrio social, econômico, 
sanitário, falta de respeito 
pelo outro?

A ponderar!

...e tudo parece normal...

Quando falamos “sabiá, 
usamos sempre o masculi-
no “o sabiá”. Só  que quem 
faz o ninho, choca os filho-
tes, vai buscar o alimento 
enquanto são pequeninos , 
é a sua mamãezinha.

Então fui ao Google para 
esclarecer o caso. Em todos 
os lugares só encontrei uma 
pequena explicação que no 
nordeste brasileiro, “sabiá” é 
sempre uma palavra femini-
na: ”a sabiá”. Que beleza!

Os escritos são poucos se 
importando com o caso.

Mas, estou mais interes-
sada em contar minha his-
tória.

No terraço de nossa casa 
em HoIambra, uma sabiá 
resolveu, em um pequeno 
vaso onde há “espadas de 
S.Jorge”, bem abrigado da 
chuva, fazer um ninho para 
botar seus ovinhos. Passado 
algum tempo, lá estavam 
três... A sabiá, dedicada e 
amorosa, estava sempre 
que podia deitada sobre  
seus ovinhos. O sabiá, como 
a maioria dos represen-
tantes do sexo masculino, 
ficava sempre por perto, 
enchendo o ambiente com 
seu cantar maravilhoso. 
Cantava o dia todo!!! E a 
sabiá, com certeza, rezava 
para seus filhinhos nasce-
rem bem fortinhos. Cantou-
,cantou, pulava de galho 
em galho, até que um dia lá 
estavam dois lindos filhoti-
nhos. Um ovinho gorou.

Eram peladinhos, com bi-
cos bem avantajados e cada 
vez que chegávamos perto 
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Legislativo Municipal participa do Programa 

de Capacitação de Integridade Pública

A Câmara Municipal de 
Holambra iniciou neste ano 
sua participação no Progra-
ma de Capacitação de Inte-
gridade Pública, treinamento 
sobre compliance promovi-
do pela União dos Vereado-
res do Estado de São Paulo 
(UVESP). 

O Programa de Integri-
dade compartilha técnicas e 

conhecimentos para aplica-
ção de mecanismos a fim de 
assegurar a conformidade da 
instituição à legislação, po-
tencializando a excelência na 
prestação do serviço e geran-
do consequentemente ainda 
mais benefícios à população. 

O treinamento conta com 
a participação de especialis-
tas renomados no segmento, 

como o Dr. Thiago Pinheiro 
(Procurador-Geral do Minis-
tério Público de Contas), o 
Dr. Fernando Capez (Procu-
rador de Justiça), o Dr. Daniel 
Falcão (Corregedor Geral do 
Município de São Paulo). 

Além disso, a Câmara de 
Holambra iniciou ações como 
a revisão e atualização do 
Regimento Interno, aprova-

do em Plenário no dia 20 de 
abril, com o objetivo de tor-
nar mais ágil os trabalhos do 
Legislativo, e a implantação 
da política de proteção de 
dados em todos os processos 
em atendimento à Lei Geral 
de Proteção de Dados, a LGPD. 

O trabalho para capaci-
tação do sistema de integri-
dade continua, no dia 03 de 

maio, vereadores e colabo-
radores se reuniram com o 
Diretor da UVESP, Prof. Luis 
Mario Marinho, para deba-
ter novas iniciativas com o 
intuito de colocar em prática 
um programa perene, trans-
parente e eficiente que per-
maneça favorecendo a po-
pulação ao longo das futuras 
legislaturas.

Estamos 
ampliando  

para melhor 
atender nossos 

clientes. 
Aguardem

AVISO IMPORTANTE
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Sempre com flores, a melhor maneira de expressar seu amor !!
Feliz Dia das Mães !!

Begonia Hula
Bicolor Red White

ballhorticulturalbrasil

Mesa diretora 
da Câmara 
tem nova 

composição
Na Sessão Ordinária re-

alizada em 02 de maio, a 
Câmara Municipal de Ho-
lambra elegeu o vereador 
Oriovaldo Venturini para 
compor a Mesa Diretora 
como primeiro-secretário, 
substituindo o vereador 
Fabiano Soares, que renun-
ciou ao cargo no mês de 
abril. Fabiano segue nor-
malmente com o mandato 
de vereador. 

A Mesa Diretora é o ór-
gão da Câmara responsável 
pela direção dos trabalhos 
legislativos e dos serviços 
administrativos da institui-
ção, o grupo passa a ter a 
seguinte composição: como 
presidente Mauro Sérgio 
de Oliveira, vice-presidente 
Janderson Adriano Ribeiro, 
primeiro-secretário Orio-
valdo Venturini, segundo-
-secretário Hermindo Felix.
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Farmácia Central passa a contar com área de 
espera e outras melhorias no atendimento

A Farmácia Central de Ho-
lambra, que fica ao lado da 
Policlínica Municipal, passou 
por reforma e conta agora 
com uma série de melhorias 
para garantir atendimento 
com mais qualidade, rapidez 
e conforto aos moradores.

Foram realizados a am-
pliação e adequação de salas, 
reforma do telhado, separa-
ção de guichês para medica-
mentos gerais e de alto custo, 
fechamento de área de espe-
ra com vidro e a instalação de 
ar-condicionado. Para garan-
tir mais comodidade, foram 
adquiridas cadeiras, do tipo 
longarina. O atendimento 
também foi modernizado a 

partir da instalação de um 
sistema de senhas.

“Saúde é nossa prioridade 
e fazemos questão de inves-
tir para garantir um trabalho 
que prestigia o usuário e que 
nos ajudará a cuidar melhor 
das pessoas”, disse o prefeito 
de Holambra, Fernando Ca-
pato.

A Farmácia Central Muni-
cipal dispõe de 240 tipos de 
medicamentos padronizados 
pelo Sistema Único de Saú-
de, o SUS. São, entre outros, 
analgésicos, diuréticos, anti-
-inflamatórios, antibióticos, 
anti-virais, corticoides, anti-
-hipertensivos, anti-ácidos e 
psicotrópicos.

Além da estrutura física, a Farmácia Municipal conta ainda, 
desde o ano passado, com o programa Remédio em Casa, 
que consiste na entrega domiciliar de medicamentos de 
uso contínuo para moradores acima de 60 anos e que rece-
bem acompanhamento nas unidades básicas de saúde de 
Holambra. Para ter acesso ao serviço, o morador deverá so-
licitar o remédio por meio do aplicativo “Holambra Conec-
tada”, disponível para celulares que utilizam os sistemas iOS 
e Android. Basta preencher os campos e enviar uma foto da 
receita médica dentro da data de validade. “Os profissionais 
de saúde farão a análise do prontuário e, em seguida, envia-
rão os medicamentos para a casa do paciente. Tudo muito 
fácil e rápido”, explica o diretor da pasta.

Remédio em Casa
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Quando você confia que vai fazer acontecer, 
a gente confia junto. Por isso, nós oferecemos 
linhas de crédito com taxas justas e uma 
parceria de verdade, sempre prontos 
para atender você.

Procure uma agência e aproveite.

Para mais informações, contate sua agência. 
Verifique se o crédito contratado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação.

Crédito pessoal
para você

realizartambém
a gente

acredita
Você

Presentes para além das compras: mulheres 
compartilham desejos para o Dia das Mães

Por Gabriela Magalhães

Ganhar presente é muito 
bom, não tem como negar. E 
o Dia das Mães é uma data 
importante para celebrar e 
presentear aquelas que ama-
mos. Comemorada no Brasil 
desde 1918, a ocasião tem 
um significado que vai além 
das homenagens. É também 
um momento muito aguar-
dado por diferentes setores 
da economia pelo aumento 
expressivo nas relações de 
compra e venda. Bens mate-
riais à parte, o que realmen-
te querem as mães neste dia 
especial?

A balconista Ana Fran-
cine dos Santos gostaria de 
ser presenteada com mais 
tempo para passar com seus 
dois filhos. Ela tem uma vida 
corrida de trabalho, pensada 
para não deixar faltar nada 
a eles. Levanta cedo todos 
os dias, prepara os dois para 
a escola durante a semana 
e, aos finais de semana, às 
vezes, sai de casa antes dos 

pequenos acordarem. Ana 
diz que o prazer em ser mãe 
está nas pequenas coisas que 
seus filhos fazem, como dize-

rem que a amam inesperada-
mente. e que quando ela vai 
trabalhar o cheiro dela fica 
com eles.

Ana é mãe solo e lamenta 
não poder acompanhar to-
dos os passos dos filhos por 
conta da rotina. Para ela ser 

mãe é uma provação diária, 
que exige muito amor e pa-
ciência. Ela teve dificuldades 
na amamentação dos filhos, 



7

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 6 de maio de 2022 7
mas com sua fé e persistência 
atravessou esse desafio. “Sa-
ber que aquela pessoinha de-
pendia de mim e que o meu 
esforço ia fazer bem para ela 
aumentou ainda mais o amor 
que eu sentia”, comentou.

“Ser mãe é não ter tempo 
para nada, mas ter tempo 
para tudo”. Palavras da re-
cepcionista Adriana Toledo. 
Ela conta que chega em casa 
do trabalho exausta, mas ou-
vir sua filha chamando para 
brincar renova suas energias. 
Na criação do seu primeiro 
filho, ela diz que passou por 
quase tudo sozinha, o que 
não foi fácil. Apesar disso, se 
orgulha de quem ele se tor-
nou e não faria nada diferen-
te. Para ela, o melhor presen-
te seria ganhar o poder de 
protegê-los por toda a vida, 

vê-los crescer e conquistar 
seus caminhos.

Estela Ernesto é professo-
ra e mãe de uma menina de 2 
anos. De ensino ela entende, 
então afirma que ser mãe é 
um aprendizado contínuo e 
não um dom, como muitas 
pessoas pensam. Ela teve 
sua filha quando ainda esta-
va terminando a faculdade e, 
sem o apoio de sua família, 
principalmente da mãe, não 
teria conseguido conciliar os 
estudos e os cuidados com 
um bebê.

“Toda mãe, desde o início 
da gravidez, passa por julga-
mentos desnecessários e isso 
é algo que nos incomoda”, 
afirma Estela. “Então gosta-
ria de ser presenteada com 
mais respeito”, completa. Ela 
enfatiza que cada mãe carre-

ga uma trajetória diferente e 
uma história única, por isso 
merecem reconhecimento e 
empatia.

“Ser mãe é companheiris-
mo e saber que nunca mais 
você estará só”. É o que pen-
sa a auxiliar de odontologia 
Agnes Lima. Ela teve sua fi-
lha quando era muito jovem 
e conta que, no início, foi um 
susto ao descobrir a gravi-
dez. Mas hoje, com mais ma-
turidade, enxerga a materni-
dade como um privilégio. “Eu 
gostaria de ser presenteada 
com muita saúde e um mi-
lagre para a minha filha”, diz 
Agnes. 

A aposentada Aurora do 
Nascimento é mãe de cin-
co filhos e avó de seis netos. 
Para ela, ser mãe é alegria e 
ternura. Condição em que os 

momentos difíceis são incon-
troláveis, mas a felicidade é 
redobrada. A maior satisfa-
ção da sua vida é ter toda a 
sua família reunida em casa e 
esse, segundo ela, é o maior 
presente que gostaria de ga-
nhar não só nesse, mas em 
todos os próximos Dias das 
Mães. “Um abraço cheio de 
carinho é o maior presente 
que podemos receber”, diz 
Aurora. Ela sente o amor nas 
pequenas ações, como quan-
do seus netos pedem para ela 
preparar as comidas preferi-
das deles e ela as faz com o 
maior prazer. 

“A maternidade é a des-
coberta de algo novo. É se 
inventar e reinventar. É des-
cobrir uma força que a gente 
nem sabia que tinha”, afirma 
a funcionária pública, Lais 

Fernanda Codignole, que 
acredita que ser mãe é uma 
forma de empoderamento. 
“Saber que você tem o poder 
de gerar uma vida é um sen-
timento muito grande e inex-
plicável”, disse.

A decisão de ser mãe foi 
cercada de medos e inse-
guranças, segundo Laís. A 
mistura de sentimentos foi e 
continua sendo muito gran-
de. “Acredito que o maior 
desafio é vencer o medo, 
principalmente de ver eles 
crescerem, porque a gente 
sabe que só pode protegê-los 
até um certo ponto”, explica. 
Para Laís o melhor presente 
é poder passar o primeiro 
Dia das Mães com a sua filha 
no colo e vê-la sorrir. “Porque 
quando ela sorri, nada mais 
importa”, conclui.

Ana: “Eu desejo que elas sejam recompensadas por todo o 
amor que elas dão aos filhos porque a gente sabe que não é 
em vão. Que elas façam com que os momentos com os seus 
filhos sejam únicos e especiais porque é isso que importa para 
eles, então faça valer cada momento e crie recordações”.

Estela: “Gostaria de desejar a todas as mães uma trajetória 
abençoada, cheia de bons momentos e alegria. Sempre tere-
mos fases desafiadoras, mas com certeza venceremos”.

Lais: “É muito difícil falar, porque cada mãe vive uma realida-
de, mas no geral eu desejo muita paciência para enfrentar os 
desafios, muito amor para dar aos filhos e uma vida cheia de 
saúde tanto para elas quanto para eles.

Adriana: “Que todas as mães te-
nham os filhos sempre ao seu lado, 
vendo-os crescer, amar, conquistar 
seus sonhos e que jamais tenham 
que os ver partir”.

Agnes: “Se eu pudesse presentear 
todas as mães seria mostrando a 
elas o quanto são fortes, maravilho-
sas e capazes de tudo”.

De mãe pra mãe 

Aurora: “Eu desejo muita felicidade e 
paz para a família delas. Também de-
sejo que elas recebam muito amor 
e carinho, porque presente a gente 
sabe que acaba, mas o amor não”.
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Departamento realiza 4o Mutirão contra a dengue amanhã

Hoje é dia de doar sangue e salvar vidas!

O último balanço divulgado pela Saúde revela que Holambra registrou 56 casos 
de Dengue só nesse começo de ano. No ano passado inteiro foram 24 casos

No caso de febre; dores de cabeça, no fundo dos olhos e nas juntas; fraqueza; náuseas; vômitos; ou manchas vermelhas na pele dirigir-se ao PSF mais perto de casa.
Já em situações em que, além desses sintomas, forem observados sangramento de gengivas e narinas, fezes escuras, manchas vermelhas ou roxas na pele, dor 
abdominal intensa e contínua, vômitos, tontura, diminuição da urina e dificuldade para respirar, a orientação é procurar imediatamente a Policlínica Municipal.

Fique atento aos sintomas da doença:

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
irá realizar neste sábado, dia 
7 de maio, o quarto mutirão 
de combate ao mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor da 
Dengue. A ação será realiza-
da entre 8h e 12h nos bairros 
Morada das Flores e Jardim 
Holanda.

A iniciativa, que já foi rea-
lizada nos dias 9, 16 e 30 de 
abril, conta com a participa-
ção de 15 agentes de saúde 
que fazem visitas em resi-
dências. O trabalho consiste 
na retirada de possíveis cria-
douros, orientações ao mo-
rador e entrega de material 
informativo. Na última sema-
na a atividade aconteceu no 

Jardim Holanda, Morada das 
Flores, Parque dos Ipês e na 
Rua das Azaleias, no Jardim 
Flamboyant. 170 casas foram 
vistoriadas e 10 larvas do 
mosquito encontradas.  

“É importante que o tra-
balho contra a Dengue seja 
conjunto, entre poder pú-
blico e comunidade”, disse o 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. “É 
fundamental que a popula-
ção abra a casa para a vistoria 
dos agentes e que tome, inde-
pendentemente da época do 
ano, cuidados para evitar a 
proliferação do mosquito”.

No site do Governo, em 
www.holambra.sp.gov.br, 
está disponível para impres-

são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. É possível 
ainda que a população con-

tribua denunciando possí-
veis criadouros por meio da 
Ouvidoria ou pelo aplicativo 
Sem Dengue, disponível para 

telefones nas plataformas 
Android e iOS. O telefone da 
Vigilância em Saúde é o (19) 
3802-2744.

O Hemocentro de Campinas 
realizam na próxima semana, 

sexta-feira, dia 6 de maio, a se-
gunda Campanha de Doação de 

Sangue do ano. A ação aconte-
cerá no Salão da Terceira Idade, 

das 8h ao meio-dia. Para doar 
é preciso apresentar um docu-

mento de identidade com foto, 
ter entre 18 e 69 anos de idade.

Boletim Covid-19
06/05/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4153
24

9179

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4126 Curados

 8 Em isolamento domiciliar

 0 Em internacação hospitalar

 19 Óbitos

 0 Em leito de observação na Policlínica Municipal

 24 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 13356 Total de atendimentos

7 novos casos 
confirmados na 
última semana
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Sucesso de público no show do Falamansa na Rua Coberta

Biblioteca fará três sessões gratuitas de cinema neste mês

No dia 11 será exibida a animação “Aladdin”. A classificação 
indicativa é livre.
Na quarta-feira seguinte, dia 18 de maio, entra em cena o “O 
Iluminado”. Voltado para pessoas acima de 16 anos.
No dia 24 de maio será vez de mais uma animação: “Mulan” . 
Mais uma opção livre, indicada para toda a família.

Programação:

A Biblioteca José Maria 
Homem de Montes irá re-
ceber três sessões gratui-
tas de cinema ao longo do 
mês de maio. Elas ocorrem 
sempre às 19h por meio do 
Pontos MIS, um programa 

do Museu da Imagem e do 
Som – instituição vincula-
da à Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Go-
verno do Estado de São Pau-
lo. Serão disponibilizados 
30 assentos por exibição. 

Recomenda-se, se possível, 
agendamento antecipado, 
disponível por meio do te-
lefone (19) 3802-4423 ou 
presencialmente.

A reserva dos lugares 
pode ser feita presencial-

Foi rindo à toa que mais 
de 6 mil pessoas deixaram 
a região da Rua da Amiza-
de, a Rua Coberta, na noite 
do último sábado, dia 30 de 
abril, após apresentações 
musicais da Festa do Tra-
balhador, promovida pela 
Prefeitura de Holambra. 
Com shows gratuitos de 
Falamansa e Made in Roça, 
o evento marcou a retoma-
da das festividades do Dia 
do Trabalho após dois anos 

de suspensão em função da 
pandemia.

Ricardo Ramos, o Tato, 
vocalista do Falamansa, su-

biu ao palco pouco antes das 
21 horas com sua banda para 
pouco mais de uma hora de 
música ao vivo recheada de 
grandes clássicos do grupo, 
que tem mais de 23 anos de 
estrada, 8 milhões de discos 
vendidos e um Grammy Lati-
no em seu extenso currículo. 
Animado, ele se disse feliz 
por estar em Holambra, um 
cartão postal do país, e pela 
oportunidade de presentear 
os trabalhadores depois de 

um período de tantas difi-
culdades.

No dia seguinte, 1º de 
maio, o Departamento Mu-
nicipal de Esportes promo-
veu em diferentes praças 
esportivas atividades multi-
disciplinares, com partidas 
de futebol, vôlei, basquete 
e apresentações de artes 
marciais. Na Rua da Amiza-
de, brinquedos infláveis, pi-
poca e algodão doce fizeram 
a alegria da criançada.

mente, na Biblioteca, ou 
pelo telefone até o dia da 
exibição ou o preenchimen-
to dos lugares disponíveis. 

A Biblioteca Municipal José 
Maria Homem de Montes 
fica na Rua Solidagos, 42, no 
bairro Morada das Flores.

Grupo Falamansa fez show inédito na cidade e levou milhares de pessoas para comemorar do Dia do Trabalhador
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Comece o dia acendendo 
no peito a luz da prece.

Abertas as inscrições para um dos maiores programas 
privados e gratuitos de empreendedorismo do Brasil
Em maio, mês em que se 

comemora o Dia do Traba-
lho, as cidades de Campo 
Grande (MS), Barra do Gar-
ça (MT) Cabo Frio (RJ), Ho-
lambra (SP), Camboriú (SC), 
Penha (SC) e Manaus (AM) 
receberão o programa Ne-
gócio Cultural, com oficinas 
gratuitas que vão capacitar 
os microempreendedores 
locais, além de jovens que 
queiram entrar para mer-
cado, sobre os principais 
aspectos que vão ajudar no 
crescimento da empresa e 
ampliar a geração de renda.

O programa Negócio Cul-
tural é um dos maiores pro-
gramas privados gratuitos 
de todo o Brasil e vai impac-
tar, diretamente, cerca de 14 
mil pessoas. Trata-se de uma 
ação com apoio da Secretaria 
Especial da Cultura, patroci-
nada pela Aegea Saneamento 
por meio do Instituto Aegea, 
pela Águas de Holambra, 
que integra o Grupo Aegea, 
e realizada pela Ecotransfor-
ma Produções e NTICS Pro-
jetos. “A maioria das empre-
sas fecham por problemas 
de gestão, algumas sequer 
saem do papel por falta de 
conhecimento e esse proje-
to visa sanar essa questão. 
Se o mercado cresce, toda a 
comunidade é beneficiada”, 
diz a diretora presidente da 
Águas de Holambra, Silvia 
Leticia Tesseroli.

Além disso, ter um negó-
cio sustentável já não é uma 
preocupação exclusiva das 
grandes corporações. Em-
presas menores e até micro-
empreendedores terão que 
adaptar os seus negócios 
para a urgência desse tema, 
se quiserem crescer e princi-
palmente, deixar um legado 
que impacte toda a comuni-
dade. “Há 20 anos temos tra-
balhado com foco no desen-
volvimento sustentável com 
soluções inovadoras e esse 
projeto é um grande exem-
plo de como através do co-

nhecimento é possível mu-
dar a realidade local e gerar 
um crescimento em espiral 
que, aos poucos, vai trans-
formando o país e o mundo”, 
diz Ana Carolina Xavier, Di-
retora de Inovação e ESG da 
NTICS Projetos.

Na primeira fase, os par-
ticipantes passarão por sete 
oficinas que serão transmi-
tidas em ambiente digital e 
darão uma visão completa 
sobre áreas primordiais de 
crescimento e aperfeiçoa-
mento profissional. A pri-
meira tem foco em Susten-

tabilidade e como aplicar 
essas habilidades, indepen-
dentemente do tamanho do 
negócio. Depois, todos os 
participantes passarão por 
um Diagnóstico 360º para 
desenvolver uma visão sis-
têmica com os papéis e res-
ponsabilidades de cada um. 
Os passos seguintes são ofi-
cinas sobre Gestão Finan-
ceira, Vendas, Marketing, 
Recursos Humanos e para 
finalizar, elaborar um Plane-
jamento Estratégico.

Para os jovens empreen-
dedores que ainda não pos-

suem um negócio, a trilha de 
conhecimento vai abordar, 
ainda: Plano de Negócio e 
Empreendedorismo.

Após o término das ofici-
nas, todos os participantes 
terão acompanhamento e 
mentorias gratuitos que vão 
auxiliar na aplicação de todo 
o conteúdo adquirido, além 
de certificado de conclusão 
do curso de 40h.

O programa Negócio Cul-
tural irá trabalhar quatro 
dos 17 ODS (Objetivo de 
Desenvolvimento Susten-
tável), que são: Trabalho 
decente e crescimento eco-
nômico (8), Indústria, ino-
vação e infraestrutura (9), 
Redução das desigualdades 
(10) e Consumo e produção 
responsáveis (12).

As inscrições serão feitas 
através pelo site https://ne-
gociocultural.com.br e po-
dem participar microempre-
endedores locais, pequenos 
produtores e jovens a par-
tir de 15 anos que queiram 
abrir um negócio para gera-
ção de renda ou otimizar um 
negócio já existente.

Negócio Cultural
Inscrições: De 25/04 a 

30/05 através do site ht-
tps://negociocultural.com.br

Quem pode se inscrever: 
Microempreendedores lo-
cais, pequenos produtores e 
jovens a partir de 15 anos
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Mulheres que precisam 

ser "mãe" dos filhos  
e dos pais idosos

As políticas públicas vol-
tadas para mulheres trouxe-
ram inegáveis avanços nas 
vidas das brasileiras nas últi-
mas décadas. Auxiliado tam-
bém por progressos na me-
dicina e descobertas sobre a 
saúde feminina, a expectati-
va de vida deste público, por 
exemplo, saltou de 48,3 anos, 
em 1940, para 80,1, em 2019 
(período pré-pandemia).

Outro aspecto essencial 
foi a inserção da mulher no 
mercado de trabalho e prin-
cipalmente a ocupação de 
cargos de liderança. Apesar 
da melhora no padrão de 
vida geral, as pessoas do gê-

nero feminino passaram a 
enfrentar novos desafios a 
partir destas novas dinâmi-
cas sociais, principalmente 
no quesito maternidade.

As chamadas mulheres 
da “Geração Sanduíche”, são 
aquelas que acabam sendo 
“mães” de duas gerações dis-
tintas. A analogia refere-se às 
pessoas que recebem a pres-
são de um lado para cuidar 
dos filhos e do outro para 
cuidar dos pais idosos e são 
representadas principalmen-
te por mulheres que estão na 
faixa etária de 35 a 60 anos 
(com uma predominância 
maior entre 40 e 55 anos) e 

Mulheres fazem parte da chamada "Geração Sanduíche" e sofrem com 
desafios e pressões muito particulares na vida

O termo “geração sanduíche” foi criado pela assistente so-
cial Dorothy A. Miller em 1981 para descrever filhos adul-
tos de idosos que estão “imprensados” entre cuidar de seus 
próprios filhos e seus pais idosos.

Geração sanduíche

que estão sujeitas a enormes 
desafios,  estresses únicos  
mas que também podem se 
beneficiar com vínculos for-
tes e multigeracionais.

Se você se identificou com 
o tema, acesse e obtenha 
maiores informações da Far-
maucêutica, Bióloga e  espe-
cialista em envelhecimento 
Marcia Sena:  https://www.
seniorconcierge.com.br/ge-
racao-sanduiche/
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Como costumo advertir, 
o CAGED (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados), do Governo Federal, 
está longe de se constituir 
como a fonte mais segura 
para análise de dados de 
emprego, seja pelo aspecto 
da mudança metodológica 
sofrida em 2020, pela restri-
ção de cômputo apenas aos 
postos de trabalho formais 
(registrados), ou mesmo 
pela possibilidade de envio 
de informações fora do pra-
zo em qualquer tempo, que 
causa distorções. Mas, prati-
camente em tempo real, é o 
único instrumento disponí-
vel aos municípios.

Com base nele, Holambra 
que já é uma exceção nacio-
nal por oferecer mais postos 
formais de trabalho do que 
população economicamente 
ativa, exibiu formoso resul-
tado de geração de empre-
gos formais, com 635 postos 
nos três primeiros meses de 
2022, equivalentes ao incre-
mento de 5,64% do estoque. 
A soma resulta de 41 vagas 
encerradas em janeiro e 
criações de 449 e 227 pos-
tos em fevereiro e março, 
respectivamente.

O período mostrou equi-
líbrio entre gêneros, com 

323 homens e 312 mulheres 
contratadas, ambas referi-
das em termos líquidos.

No setor da agropecuária 
concentrou-se boa parte do 
resultado, com geração li-
quida de 312 postos formais 
de trabalho, sobretudo no 
segmento de flores e plantas 
ornamentais, mais especi-
ficamente movimentando 
trabalhadores considerados 
de apoio.

Completando a pujança 
local, o setor de serviços, 
mesmo em meio às signifi-
cativas demissões, fechou 
positivo ao gerar 101 pos-
tos. É um setor muito amplo 
na representatividade de 
diversos segmentos, alguns 
contratando e outros dis-
pensando.

Nele, o destaque ficou 
por conta de Alimentação e 
Hospedagem, com contra-
tações de 143 cozinheiros, 
além de outros segmentos 
importantes no setor, nas 
áreas administrativa e de 
técnicos em ciências bioló-
gicas.

O grau de escolaridade 
das admissões teve predo-
minância de 45% de Ensino 
Médio Completo, seguido 
por 24% de Fundamental 
Incompleto e 13% de Su-

perior Completo. Ao com-
binarmos escolaridade com 
as funções mais contrata-
das conseguimos identifi-
car uma procura por pro-
fissionais caracterizados 
como técnicos, especialistas 
no que fazem.

Já a segmentação por fai-
xa etária foi mais equilibra-
da nas contratações do pe-
ríodo. A composição foi de 
29% pelo grupo de 18 a 24 
anos; 26% pelo de 30 a 39 
anos; e 23% de 40 a 49 anos.

Por fim, vale ressaltar 
que a mensagem de que 
Holambra tem mais postos 
formais de trabalho do que 
população economicamen-
te ativa (precisando somar 
ainda os informais) não 
quer dizer que não exista 
desemprego na cidade, mas 
que boa parte das vagas são 
ocupadas por moradores de 
outros municípios, da mes-
ma forma que há holam-
brenses trabalhando fora 
de seu domicílio. São efeitos 
da integração regional, po-
tencializada pela inserção 
metropolitana.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Primeiro trimestre favorável à 
geração de empregos em Holambra

Começa na segunda 
a nova etapa da 

Operação Cata-Bagulho

A Prefeitura de Holambra 
irá realizar entre os dias 9 
e 13 de maio nova etapa da 
Operação Cata-Bagulho. A 
ação, dedicada à coleta de 
móveis danificados, pneus 
velhos e restos de poda, tem 
por objetivo impedir o de-
pósito irregular de lixo em 
terrenos baldios e vias da 
cidade, evitando o acúmulo 
de detritos e a proliferação 
de insetos e animais peço-
nhentos.

Os itens devem ser des-
cartados pelos moradores 

na frente de suas residên-
cias antes das 7h30, de 
acordo com o cronograma 
de bairros.

“Lixo doméstico, restos 
de construção civil e ma-
teriais eletrônicos não são 
recolhidos neste trabalho”, 
explicou o diretor do Depar-
tamento Municipal de Servi-
ços Públicos, José Marcos de 
Souza. “Pedimos que a popu-
lação colabore, descartando 
apenas os materiais adequa-
dos e que respeite o horário 
e o cronograma de bairros”.

Segunda-feira, 9 de maio: Jardim Flamboyant, Parque dos 
Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 10 de maio: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, 
Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, 11 de maio: Imigrantes, Vila Nova e Moinho 
Residencial
Quinta-Feira, 12 de maio: Moinho Residencial, Residencial 
Van den Broek e Pinhalzinho
Sexta-feira, 13 de maio: Camanducaia, Residencial Vila das 
Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia

Confira o cronograma da 
Operação Cata-Bagulho:



13

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 6 de maio de 2022 13
Grupo UniEduK 
sobre Educação

O Grupo UniEduK é a primeira instituição 
do interior de São Paulo a se tornar assinante 
do BMJ Best Practice, sistema de suporte à de-
cisão clínica baseado em evidências. Seu con-
teúdo totalmente em português facilita o aces-
so à informação tanto para estudantes quanto 
para profissionais de todas as áreas da Saúde.

Segundo a empresa Dot.Lib!, fornecedora 
da tecnologia, além de conduzir o usuário de 
forma rápida e precisa às últimas informações 
baseadas em evidências, a plataforma é estru-
turada com base no fluxo de trabalho clínico e 
atualizado diariamente.

“A BMJ Best Practice usa as pesquisas ba-
seadas em evidências, diretrizes e opiniões 
de especialistas mais atuais para oferecer um 
guia passo a passo de diagnóstico, prognóstico 
e prevenção”, explica o gerente de contas, Cle-
ber Bernardino.

Funcionalidades do sistema de suporte à 
decisão clínica baseada em evidências
O BMJ Best Practice traz mais de 6700 

diagnósticos e diretrizes, conteúdos em víde-
os, busca sistemática em mais de 5 mil perió-
dicos científicos. Entre suas principais funcio-
nalidades estão:

- Suporte à decisão clínica sobre doenças, 
com documentos estruturados de acordo com 
as etapas da jornada do paciente, incluindo 
epidemiologia, diagnóstico (história e exame 
físico, diagnóstico diferencial), algoritmo de 
tratamento (agudo, crônico, com comorbida-
des), prognóstico e prevenção;

- Calculadoras médicas, evidências da Co-
chrane (referência como base de dados da Me-
dicina baseada em evidências);

- Conteúdo traduzido para o português fei-
to 100% por especialistas da área de Saúde, 
mas que igualmente permite a visualização 
das informações em inglês; entre outras.

Vantagens do BMJ Best Practice
Algumas das principais vantagens para os 

estudantes do curso de Medicina e demais 
áreas da Saúde são:

- Apoio ao desenvolvimento do raciocínio 
clínico-epidemiológico dos estudantes, com as 

informações mais recentes e confiáveis sobre 
as doenças mais comuns, apoiadas por evi-
dências e com links para diretrizes;

- Suporte à prática clínica e à tomada de de-
cisões baseadas em evidências;

- Ampliação da segurança para estudantes 
e pacientes durante os estágios clínicos e;

- Apoiar a aprendizagem baseada em casos 
com conteúdo altamente estruturado, exem-
plos do mundo real e navegação fácil.

- O acesso à ferramenta é ilimitado e si-
multâneo. Todos os alunos e professores de 
todos os cursos da Saúde podem ter acesso 
às soluções.

O investimento do Grupo UniEduK na pla-
taforma tem por intuito formar profissionais 
ainda mais preparados, capazes de atender 
à sociedade com responsabilidade, conheci-
mento, agilidade e segurança na tomada de 
decisão.

“A plataforma BMJ Best Practice é um sig-
nificativo apoio aos estudantes e profissionais 
de Saúde. Tal fato pode ser conquistado com o 
incentivo à busca por fontes fidedignas de evi-
dência, por meio de um maior acesso curricu-
lar à iniciação científica, epidemiologia clínica 
e protocolos médicos”, destaca o professor do 
curso de Medicina, Roberto Padilha.

O docente acrescenta: “Verifica-se a gran-
de importância de divulgar roteiros que 
abordem desde a busca de conhecimento 
científico até sua aplicação no atendimento 
ao paciente. A disseminação dos conceitos 
de Medicina Baseada em Evidências estimula 
a atualização e o aprimoramento da prática 
médica”, finaliza.

 
Confira notícias do curso de Medicina do 

Grupo UniEduK
- Curso de Medicina da UniMAX é destaque 

no programa Profissão Repórter da TV Globo
- Grupo UniEduK adquire simuladores de 

pacientes de alta fidelidade para curso de Me-
dicina e Saúde

- Em ação inédita, Grupo UniEduK entrega 
mais de 300 scrubs para estudantes do Curso 
de Medicina da UniMAX

Grupo UniEduK é a primeira instituição do interior 
de São Paulo a assinar sistema de suporte à 

decisão clínica baseada em evidências
Estudantes do curso de Medicina e demais áreas da Saúde do Grupo 

UniEduK poderão usufruir das funcionalidades do BMJ Best Practice, sistema 
de suporte à decisão clínica baseada em evidências

Informamos nossos leitores que a "Fanfarra 
Municipal" a que se refere coluna publicada 
na edição 1396, de 22 de abril deste Jornal 
da Cidade  página 6, sobre as festividades do 
Dia do Rei, é na verdade a Fanfarra Amigos de 
Holambra, iniciativa sociocultural promovida por 
associação independente e que conta com apoio 
da administração pública municipal.

ERRATA
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Mercado de Flores prevê a comercialização de 20 
milhões de unidades de flores no Dia das mães

De olho na data mais im-
portante para a floricultura 
nacional, por representar 
16% do faturamento anual 
do setor, os produtores de 

flores e plantas ornamentais 
de Holambra apostaram em 
2022 e a maioria aumentou a 
produção para o atendimen-
to do previsível crescimento 

da demanda. A Cooperativa 
Veiling, que reúne cerca de 
350 produtores, espera ven-
der, apenas nos 15 dias que 
antecede a data, 20 milhões 

de unidades. Financeiramen-
te, esse volume representa 
12% a mais no faturamento 
do Dia das Mães do ano pas-
sado (2021).

Embora rosas, orquídeas, 
kalanchoes, lírios, bromélias 
etc. figurem sempre entre as 
flores e plantas mais requi-
sitadas na data, há opções 

Quantidade deve ser comercializada apenas nos últimos 15 dias antes da data 
que representa cerca de 16% das vendas anuais da floricultura nacional

à
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Coisas de 
Holambra...

O significado das flores
O Dia das Mães se aproxima e o mercado de flores 
de Holambra está aquecido. Centenas de cami-
nhões passaram as últimas semanas carregando 
e distribuindo estas belezinhas por todo país, para 
deixar as floriculturas e gardens abastecidos para 
esta data tão simbólica.
Dar flores a alguém, é milenarmente reconhecido 
com a melhor forma de mostrar apreço, admira-
ção, amor, ou qualquer outro sentimento nobre 
por aquela pessoa presenteada. Tudo começou há 
muitos e muitos anos, na Grécia Antiga. Naquela 
época, criou-se o hábito de dar flores dos jardins 
das casas e palácios, para recém nascidos e heróis 
locais que voltavam de alguma batalha. Com o 
tempo, os recém chegados também passaram a 
receber flores, em sinal de demonstração de que 
a amizade pudesse perpetuar, fazendo com que os 
novos moradores se sentissem em casa.
Depois de algum tempo, a tradição das flores se 
estendeu a Roma, onde começou a ter conexão 
romântica. A entrega das flores demonstrava o in-
teresse inicial de um homem por uma mulher e, ao 
longo do relacionamento, indicava todo o carinho 
e consideração que o mesmo tinha por sua amada. 
Presentear com flores é sempre uma boa pedida, 
mas, engana-se quem acredita que só a paixão é 
motivo para tal. Dar um ramalhete ou um arran-
jo para alguém pode implicar em desejo de boa 
sorte, melhoras, carinho, amizade, parabéns, lem-
brança, reconciliação, agradecimento e outros sen-
timentos.
Existem dezenas de ocasiões que se repetem ano 
após ano, que são motivos para ir a uma floricul-

tura e adquirir uma quantidade de flores e dar pra 
uma pessoa. E o ato de dar flores pode tornar-se 
um gesto original de acordo com a flor escolhida. 
Veja só: as bromélias significam inspiração e resis-
tência; as begônias, cravos e margaridas, inocência 
e amor ideal. Já as gérberas e hortênsias repre-
sentam a alegria, enquanto que os lírios são mais 
indicados para representar a pureza, nobreza e 
proteção. Não nos esqueçamos das orquídeas, as 
novas queridinhas das mulheres, que simbolizam a 
beleza, luxúria, perfeição e pureza espiritual.
A diferença de cores também pode alterar a inten-
ção. Rosas vermelhas representam a admiração, 
desejo, paixão, como todos sabemos. Mas rosas 
amarelas, por exemplo, simbolizam alegria, saúde 
e sucesso; as brancas, pureza, paz, amor espiritual 
e; as de cor champagne, representam a admiração 
e o encanto. Para demonstrar amizade, gratidão e 
carinho, prefira as cor-de-rosa.
Nos gardens de Holambra é possível encontrar 
todos os tipos de flores, com diversos preços. O 
mais comum são as flores em vaso, que podem ser 
enobrecidos com cachepôs, musgos, fitas e outros 
elementos decorativos. Outra opção são as flores 
de corte, que ficam armazenadas em câmaras frias, 
para fazer arranjos e buquês. Caso você não tenha 
habilidade para manuseá-las, a dica é correr para 
os locais que já deixam tudo pronto! Aí, é só pre-
sentear a sua mãe! 
Feliz Dia das Mães!

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e  curiosidades sobre Ho-

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

para os diferentes gostos. E, 
ainda, é oferecido um grande 
leque de produtos e preços 
que cabe, perfeitamente, em 
qualquer orçamento. “Ainda 
sob os efeitos da pandemia 
e do cancelamento e adia-
mento dos eventos, a produ-
ção das flores de corte – ro-
sas, alstroemérias, gérberas, 
flores do campo - ainda não 
chegou aos patamares do iní-
cio de 2020. Por isso, a ofer-
ta, certamente, ainda é me-

nor do que a demanda para 
a data”, lembra Jorge Possato, 
CEO da Cooperativa

No entanto, como na pan-
demia muita gente aprovei-
tou para melhor cuidar de 
seus jardins, as opções de 
presente foram ampliadas, 
tornando as plantas verdes 
presentes atrativos, que agra-
dam em cheio quem também 
se acostumou a incluir vasos 
– delicados ou exuberantes - 
na decoração.

à
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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 
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Nº 1322
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro:
FABIANO SOARES LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão publicitário, nascido em Cosmópolis-SP, (reg-
istrado em Artur Nogueira-SP) no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove (01/08/1989), residente e domiciliado 
na Rua Kortstee, 40, Residencial Van den Broek, Holambra, SP, 
CEP: 13825000, filho de CELESTINO PINHEIRO LIMA e de 
ANA MARIA DE SOUZA SOARES LIMA.
RAQUEL ANDRADE PEREIRA, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão professora, nascida em Campinas-SP, 
(registrada no 2° Subdistrito), no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (13/02/1993), residente e domiciliada 
na Rua João Maciel de Góes , 218, Residencial Parque Pavan , 
Sumaré, SP, CEP: 13179414, filha de MIGUEL NETO PEREIRA 
e de FRANCISCA DE JESUS ANDRADE PEREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.
Holambra - SP, 29 de abril de 2022

Nº 1323
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil 
Brasileiro:
JOSIEL SENK, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profissão coordenador de suprimentos, nascido em Guarapua-
va PR, no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(10/06/1986), residente e domiciliado na Rua Flipsen, 75, Parque 
Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000,fil-
ho de JOSÉ ADIR SENK e de CLEUNICE RODRIGUES DE 
LARA SENK.
JOIZE IASTREMSKI, nacionalidade brasileira, estado civ-
il divorciada, profissão administradora de empresas, nascida 
em Guarapuava, PR, no dia trinta de março de mil novecentos 
e oitenta e nove (30/03/1989), residente e domiciliada na Rua 
Flipsen, 75, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filha de JORGE IASTREMSKI e de IZAMARA 
DE FATIMA SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.
Holambra - SP, 04 de maio 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

● EMPREGOS ●

● 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.

Terra do Paraíso contrata 2 vagas:

- Segunda á sexta, horário comercial
- Salario + Benefícios.

Requisitos:
- 2° Grau Completo
- Habilitação.
-Residir em Holambra 

Os interessados deverão enviar Currículo para 
Rua Rota dos Imigrantes, n.º 1482, Cx. Postal 311, 
Centro, cidade de Holambra SP, ou e-mail rh@

terradoparaiso.com.br. Aos cuidados de Sandra

Operador de Processo Produtivo
(Masculino)

Contrata-se:

Enviar curriculum para jornal da cidade: 
contato@jcholambra.com.br

motorista para pet shop

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL 

DE 19/05/2022 
COOPERFLORA COOPERATIVA DOS 

FLORICULTORES - CNPJ: 03.300.062/0001-07

Pelo presente Edital, o Presidente da cooperativa 
COOPERFLORA – COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias 
e conforme o Artigo 38, § 1º, da Lei 5764/71, 
convoca os senhores associados para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
SEMIPRESENCIAL, a realizar-se no dia 19 de maio 
de 2022, na sede da Cooperflora – Cooperativa dos 
Floricultores, situado à Estrada Municipal HBR 40, 
Km 01, Zona Rural, Cidade de Holambra, Estado 
de São Paulo, bem como através da ferramenta 
Zoom, às 15:00 h, em primeira convocação, 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
associados; às 16:00 h, em segunda convocação, 
com a presença mínima de metade mais um dos 
cooperados; às 17:00 h, em terceira convocação, 
com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Projeto Expansão Cooperflora;
b) Alteração do modelo de cobrança da Taxa 

Administrativa;
c) Alteração do Estatuto Cooperflora
d) Pró-labore dos membros do Conselho 

Administrativo e Conselho Fiscal
e) Outros.

OBSERVAÇÕES:
1º - Para efeito de quórum informa-se que a 
Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores tem 
hoje 91 (noventa e um) associados em condições 
de voto, conforme lei e estatuto.
2º - Os cooperados poderão participar e votar 
presencialmente e/ou à distância através da 
ferramenta Zoom, os convites e documentos serão 
enviados aos cooperados através de seu e-mail/
whatsapp cadastrado na cooperativa.

Holambra, 05 de maio de 2022.

● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ● Receba, gratuitamente, o seu JC, por e.mail 
ou whatsapp.

Passe a seguinte mensagem: 
Eu quero

(19) 98835 2244

E.mail: jornaeletronico@jcholambra.com.br
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Faustão fez 72 anos, no dia 02 de maio,  O João Guilherme, filho  do apresentador do seu casamento com Luciana Cardoso, publicou 
uma mensagem carinhosa para cumprimentar seu pai. “Feliz Aniversário, pai, referência de tudo que há de melhor neste mundo”, decla-

r o u o filho, que também é participante do programa Faustão na Band, na Tv Band, a partir das 20h30, de segunda a sexta-feira.

Carinho do filho para o Faustão

Bora cozinhar! 

“Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem”, do 
SBT, estreia dia 7 de maio, às 22h30 e   marca o 
retorno do apresentador Otaviano Costa à telinha. 
“Era a hora certa para voltar à TV. Que bom estar 
de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicado-
res, a emissora onde tudo começou para mim. E, 
é claro, fazer um reality com a incrível Discovery 
também me deixa muito empolgado. ‘Bora’ todo 
mundo pra cozinha!”, declarou Otaviano. Com for-
mato criado pela Discovery Networks, o programa 
é uma competição gastronômica de sucesso e já 
teve 15 temporadas produzidas nos Estados Uni-
dos – sete delas exibidas no Brasil. Os partipantes 
terão que se defender  e executar seus pratos  com 
diversas  sabotagens indicadas pelos seus concor-
rentes. 

Começou Power Couple Brasil! A estreia aconteceu no dia 02 de maio,  com apresentação de Adriane Galis-
teu.Na casa estão 13 casais,  40 câmeras instaladas para captar  todo movimento. Os nomes que irão agitar a 
sua noite são:  Erika Dias e  Dinei,  Karoline Menezez e  Mussunzinho, Andreia Andrade e Nahim, Anne Duarte  
e Pelanza,  Gabi Augusto e Cartolouco, Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Eliza e Habballa, Luana Andrade e 
João Hadad, Michele Passa e Bruno Passa, Ivy Moraes  e Fernando Borges, Adriana Araujo e Rodrigo Mila, Ba-
ronesa  e Rogerio. Tem muita pessoa polêmica nesse balaio. E mais, vendo os sobrenomes dos casais apenas 
uma mulher leva o sobrenome do marido, a Michele Passa.

O fim de um casamento
Gente, que babado essa separação da Wa-
nessa Camargo  do seu marido  Marcus 
Buaiz. Uma união de 17 anos, dois filhos 
lindos e inteligentes, que não terão mais 
uma família como estavam acostumados. 
Para mim, os que mais sofrem são os filhos. 
Os pais são egoístas, não pensam nos fi-
lhos quando tomam uma decisão dessa. E 
a história da separação, segundo Léo Dias,   
foi por causa de um encontro que Wanessa 
teve com o seu ex- Dado Dolabella.  Parece 
coisa de vingança,né? O ex-casal não comentou nada. Era uma família que parecia bem resolvida, né? 
Só o dia-a-dia mesmo para julgar. A Zilu, mãe de Wanessa, que ainda passa por maus bocados por causa 
da sua separação de Zezé Di Camargo, comentou: “Não há o que possamos fazer”. Depois que os pais se 
separaram  passou por uma crise terrível e foi diagnosticada com sindrome de pânico. Nesse  período é 
ter paciência, caso contrário nada dá certo. 

Casais confinados para ganhar prêmios


