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Para limpar os reservatórios não será mais necessário interromper o abastecimento do município. A 
concessionária Águas de Holambra iniciou na quarta-feira desta semana um novo projeto para manutenção 
desses locais, que utiliza mergulhadores profissionais.

‘Casal feliz não significa 
casal perfeito’, diz psicóloga.

Praças dos Pioneiros e das 
Palmas são revitalizadas

Casos de Covid-19 caem, 
mas número de infectados 
permanece alto

4 e 5

8

311

Mergulhadores 
trabalham para limpeza 

de reservatórios

extraído Pinterest

Então, para marcar o Dia dos 
Namorados aprenda acertar 
na escolha das flores

6
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No começo da pandemia, os 
órgãos internacionais e nacio-
nais não recomendavam o seu 
uso, porque isoladamente não 
protege aquele que usa e tam-
bém porque havia um medo 
de que o produto faltasse nas 
prateleiras dos estabelecimen-
tos comerciais. Inicialmente o 
dispositivo era somente indi-
cado para aqueles com sinto-
mas, ou que estavam em isola-
mento por terem sido expostos 

a algum caso confirmado.
Isso mudou quando os es-

tudos sobre a pandemia avan-
çaram e pela confirmação da 
possibilidade de contágio por 
meio das pessoas assintomá-
ticas. Além disso, o aumento 
do número de casos em todo o 
mundo modificou esse cenário. 

A máscara é mais eficaz 
, quando todos no ambiente 
a utilizam de forma correta. 
O vírus pode ser transmitido 

pelo ar através de gotículas 
expelidos por boca e nariz e 
a máscara cria uma barreira 
que impede a saída e a chega-
da de gotículas ao organismo.

Com o crescimento de no-
vos casos de Covid-19, nas 
últimas semanas,  é bom lem-
brar que o uso das máscaras 
em ambientes fechados e em 
aglomerações continua pre-
venindo a contaminação pelo 
Coronavirus.

O uso das máscaras 
contra o retorno da Covid-19 

Histórias de Dona Ilda

inteirando dos problemas da cida-
de e chegou a ser vereador. Pessoa 
humilde e dedicada, queridíssimo 
pelas pessoas da cidade, contou 
das façanhas e dificul- dades pelas 
quais passou até chegar ao cargo 
de Prefeito. O fato mais interes-
sante que ouvimos foi quando 
ele era vereador e soube de um 
homem que, pai de 10 filhos, ficou 
cego e não tinha condições de se 
tratar. Tentou diversas vezes en-
caminhá-lo para a Unicamp, mas 
como tinha sempre dificuldades, 
decidiu resolver o caso sozinho. 
Foi ao sítio distante com sua “mo-
tóca” bem velhinha para ver o que 
poderia fazer. Lá estava o homem 
completamente cego, com seus 
10 filhos e esposa à sua volta, ves-
tido com uma blusa de mangas 
compri- das de banlon e uma ja-
queta. Ele tirou a jaqueta da pes-
soa, tirou sua blusa de banlon e o 
vestiu novamente com a jaqueta. 
Com a blusa amarrou bem forte o 
doente à sua pessoa e partiram os 
dois, de um sítio de Águas de Lin-
dóia até à Unicamp, em Campinas. 
CHEGARAM!!! O moço foi operado 
de catarata, das duas vistas e ficou 
enxergando normalmente!

O prefeito mesmo reconhece 
que foi um gesto de desespero, 
feito no ímpeto de querer ajudar 
alguém. E o conseguiu, mesmo ar-
riscando sua vida.

OBS:O prefeito afirmou-nos na 
época, que estava apenas há um 
ano no mandato. Até aquele mo-
mento “arrumou a casa” para po-
der começar a reformar o famoso 
Balneário das Termas de Lindóia 
e atender a outras reivindicações 
dos moradores da cidade.

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

Fato muito raro
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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

Faz um tempinho que 
havia decidido não me ma-
nifestar sobre politica e as-
suntos mais pesados. Não 
sendo sociólogo, filósofo, 
economista, mas apenas 
um ex-engenheiro que se 
identifica com as letras, as-
sim tenta expor sua visão 
do mundo como enxerga-
do diante de um computa-
dor após ler o noticiário da 
manhã. 

Poderia, quem sabe, co-
locar no teclado experiên-
cias vividas através de tan-
tas décadas que, diga-se de 
passagem, não foram pou-
cas. Minha geração, ou o 
que ainda sobra dela, viu o 
mundo manter-se geologi-
camente o mesmo, com al-
terações profundas na vida 
dos terráqueos que foram 
chegando e indo embora 
num moto perpétuo infinito.

A ciência, principalmente 
esta, foi se desenvolvendo 
em velocidade supersônica 
carreando consigo a trans-
formação do modus ope-

randi de outras áreas desa-
fiando a compreensão da 
maioria dos mortais. Como 
se estivéssemos sendo leva-
dos pela correnteza da vida 
apenas conhecendo, por ób-
vio, o que passou e apenas 
se surpreendendo com tudo 
aquilo que não se sabia ou 
se achava escondido para 
ser revelado.

A fragilidade do ser hu-
mano se torna cada vez mais 
exposta. Vivendo e convi-
vendo com regras e nor-
mas desatualizadas a cada 
momento, tomando novos 
contornos – não poucos as-
sustadores – levando mui-
tos à pergunta “onde vamos 
parar” dentro das esferas 
do bem e do mal nesta era 
da  informação. A desinfor-
mação é disponibilizada de 
forma quase instantânea, 
criando na mente das pes-
soas comuns, conscientes, 
distorções dos momentos 
que estamos a viver diante 
de um futuro sempre incer-
to, não importam as condi-

ções. Até as religiões e seus 
dogmas ficam arranhadas, 
enfraquecendo-se umas, ga-
nhando forças outras, como 
se cada uma conhecesse a 
verdade e esta  possuísse 
verso e anverso.

Com o Cosmos se abrindo 
e oferecendo novas oportu-
nidades para o aperfeiçoa-
mento do conhecimento em 
todas as áreas, desfazendo 
pensamentos firmes e dou-
trinas, juízos, raciocínios e 
formação de conceitos é 
inacreditável como nossa 
espécie está a viver o seu 
dia a dia. Basta ler ou assistir 
ao noticiário para imaginar-
-se que, dentro do contexto 
aqui colocado, estamos a vi-
ver em outro planeta.

Retornando a este nosso 
mundo, deixando o tecla-
do a descansar, teclado que 
aceita sem questionar  se o 
que reproduz esta certo ou 
errado, despeço-me deixan-
do presságios para os mais 
capazes.

Tenha uma ótima semana.         

O que? Para Onde?

Como fazemos todos os anos, 
fomos passar alguns dias em 
Águas de Lindóia. Ali podemos 
descansar e usufruir de suas águas 
radioativas que são famosas no 
mundo inteiro. São tão benéficas 
que quando o homem foi à lua 
levou muitos litros dessa água. 
Infelizmente, quando chegamos 
às Termas, ficamos admirados de 
encontrá-las no mesmo estado 
que vimos há alguns anos: gran-
des problemas de manutenção, 
como vidros quebrados, espelhos 
d´água vazios,cadeiras a serem 
reformadas, etc. No ano passado 
encaminhei ao Jornal da cidade 
de Águas de Lindóia um comentá-
rio sobre o assunto. Acre- dito que 
não tenha havido interesse me 
publicá-lo. Neste ano, não conten- 
te com o que vi, achei que conse-
gui- ria fazer chegar ao prefeito 
da cidade algumas reivindicações 
e sugestões sobre as Termas. Em 
conversa com o proprietário do 
hotel onde estávamos, perguntei 
como eu poderia conseguir meu 
intento, ao que ele me respondeu:

-D. Ilda: ligue para ele e o convi-
de para vir ao hotel que a senhora 
precisa falar com ele. O Toninho é 
muito atencioso!

-Você está brincando comigo! 
Imagine se um prefeito vai aten-
der ao chamado de uma pessoa 
que nem conhece!

-O número está aqui! Pode ligar! 
Duvidando do fato, liguei para ele.

- Alô!
- Quem fala?
- É o Toninho!
- Não acredito! Acho que você 

é o único prefeito do mundo que 
atende ao seu telefone celular para 
falar com quem nem conhece.

Depois de me identificar e con-
vidá-lo a vir conversar conosco, 
marcamos nosso encontro: 9 ho-
ras do dia seguinte.

Dez minutos antes lá chegou 
ele, descendo de seu carro rapida-
mente, e entrou no hotel.

Conversamos por quase duas 
horas, quando pudemos, eu e 
meu marido, conhecer um pouco 
de sua vida. Tendo trabalhado por 
muitos anos, desde menino em 
tarefas pesadas, conseguiu ir se 
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Departamento de Saúde realiza Dia V de  

Vacinação contra a Covid-19 neste domingo

67 novos casos de coronavírus são registrados ao longo da semana

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
realiza neste domingo, dia 12 
de junho, novo Dia V de Va-
cinação contra a Covid-19. O 
atendimento será realizado 
nos PSFs Imigrantes e San-
ta Margarida, das 8h às 13h, 
por ordem de chegada ou até 
o término das doses.

Serão distribuídas 1ª ou 
2ª dose para moradores aci-
ma 5 anos e 3ª dose para ho-
lambrenses com mais de 12. 
A 4ª dose será distribuída 
para profissionais da saúde 
e pessoas com 50 anos ou 
mais que tomaram a 3ª dose 
há, pelo menos, 4 meses. Se-
gundo o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias, para a imunização 
é necessário apresentar do-
cumento oficial com foto. No 
caso de 2ª, 3ª ou 4ª dose é 

preciso levar ainda o com-
provante de vacinação an-
terior. Menores de idade de-
vem levar documento oficial 
com foto, CPF ou Cartão SUS. 
Na ausência do pai, mãe ou 
responsável legal é necessá-
rio apresentar o termo dis-
ponível em www.holambra.
sp.gov.br, na aba Serviços, Va-
cina: Termo de autorização.

“Assim como vem ocorren-
do em todo o país, estamos 
observando um aumento con-
siderável no número de ca-
sos da doença. E a vacina, em 
conjunto com a lavagem das 
mãos e o distanciamento, são 
fundamentais na luta contra o 
vírus”, explicou o diretor. “Por 
isso, pedimos que todos veri-
fiquem seus comprovantes de 
vacinação e aproveitem essa 
ação para que possam manter 
a proteção em dia”.

Balanço do Departamen-
to Municipal de Saúde de 
Holambra divulgado nesta 
quinta-feira, dia 9 de junho, 
revela a confirmação de 67 
novos casos de Covid-19 ao 
longo dos últimos 7 dias. A 
cidade contabiliza, desde 
março de 2020, 4.331 re-
gistros e 20 óbitos. O bair-
ro Imigrantes soma 1.119 
confirmações, seguido do 
Fundão com 384 e do Groot 
com 376.

De acordo com o diretor 
da pasta, Valmir Marcelo 

Iglecias, a orientação para 
quem apresentar sintomas 
gripais leves é ir até a uni-
dade de saúde mais próxi-
ma de casa. Já pessoas que 
tiverem febre alta persis-
tente e dificuldade para 
respirar devem procurar o 
atendimento de urgência e 
emergência na Policlínica 
Municipal. “A pandemia não 
acabou. A vacinação, com 
todas as doses disponíveis, 
e os cuidados com a higiene 
seguem sendo fundamen-
tais na luta contra a doença”.

Holambra conta com dias e local fixos para a vacinação. O atendimento ocorre às segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h e entre 13h e 15h, nos PSFs 
Imigrantes e Santa Margarida. Às terças-feiras as doses são aplicadas entre 8h e 12h na unidade do Palmeiras. E das 13h às 15h, no PSF do Fundão.

Locais e horários fixos de vacinação em Holambra
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Para o amor,
não existem 
limites. 
Mas existem os 
Cartões 
Sicredi.

No Dia dos Namorados, 
nós damos aquela forcinha 
para presentear quem 

você ama.

Relacionamento perfeito, existe?
Da Redação

Às vezes ocorre de nos 
depararmos com um casal 
que transmite a perfeição, 
mas é só a aparência.No dia a 
dia, sempre haverá opiniões 
diferentes, controvérsias, 
mal-entendidos, desejos 
não realizados, frustrações 
e desacordos. O que pode-
mos encontrar são pessoas 
determinadas a amar o ou-
tro, apesar dos defeitos que 
este possa ter.  O ideal é que 
um esteja tão inteiro que 
não dependa de uma pessoa 
para completá-lo.

Para a especialista  Adria-
ne Branco, pesquisadora e 
psicóloga especialista em se-
xualidade humana e terapia 
cognitivo-comportamental, 
um casal feliz não significa 
um casal perfeito, visto que 
não existe perfeição nos re-
lacionamentos. “A gente pre-
cisa aprender a apreciar as 
diferenças do outro todos 
os dias, e trabalhar em con-
junto para criar uma relação 
especial”, explica.

De acordo com a profis-
sional, um ótimo relacio-

namento não é questão de 
sorte, e não simplesmente 
acontece. É preciso esforço 

e cuidado para caminhar 
e evoluir de maneira que 
mantenha o par satisfeito, 

completo. “Vemos casais 
que estão a ponto da sepa-
ração, mas acabam se re-

descobrindo em questão 
de semanas, simplesmente 
fazendo mudanças efetivas 
em seus hábitos diários”, 
afirma a psicóloga

Adriane conta que não é 
de se surpreender, porém, 
que uma vez que esses casais 
se descobrem, seus hábitos 
de relacionamento recém-
-descobertos se tornam natu-
rais. “Aqueles que são espec-
tadores podem testemunhar 
as suas demonstrações pú-
blicas de afeto e alegria, mas 
desconhecem as razões que 
levaram o casal a ser o que 
era anos atrás”, fala.

Segundo a especialista, o 
primeiro passo para ter um 
relacionamento saudável 
com alguém é ter um relacio-
namento saudável com você 
mesmo. “Suas decepções em 
seu parceiro, muitas vezes, 
refletem a aceitação que você 
tem de si mesmo”, declara.

Adriane enfatiza que o 
casal deve vivenciar as pró-
prias experiências e seguir o 
próprio caminho. “Não deixe 
que algo de fora conduza seu 
relacionamento. Se você está 
tendo um problema com o ►
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seu parceiro, trabalhe para 
debater o problema, sem in-
tervenção de terceiros”, diz. 
“Cada um de nós tem uma 
chama em nossos corações 
que é acesa por aquela pes-
soa, e ninguém pode inter-
ferir nisso. É nosso dever, e 
só nosso, decidir mantê-la 
acesa. Se você e seu parceiro 
concordam, vale a pena tra-
balhar juntos”, acrescenta.

Há quem diga que a com-
paração é o segredo para o 
fracasso. E esse conselho vale 
para os relacionamentos. De 
acordo com a psicóloga, cada 
casal faz as suas próprias re-
gras, acordos, contratos e tem 
seus hábitos amorosos. Basta 
se concentrar no fato de que 
um casal é composto de duas 
partes que, por natureza, são 
imperfeitas. “Nunca compare 
sua relação com a de qual-
quer outra pessoa. Tenha em 
mente que todos os relacio-
namentos têm seus altos e 
baixos — nenhum casal vive 
feliz continuamente, e isso 
é natural”, opina. Trabalhar 
em conjunto, portanto, prin-
cipalmente nos tempos mais 
difíceis, vai fortalecer ainda 
mais seu relacionamento, se-
gundo Adriane.

Para a profissional, a inti-
midade, crucial para uma re-

lação saudável, não se limita 
ao sexo. “Intimidade é o que 
torna as relações duradou-
ras, e exige uma comunica-
ção honesta e uma abertura 
sobre preocupações, medos 
e tristezas, bem como espe-
ranças, sonhos e felicidade 
do casal”, ensina.

Todo mundo quer ser 
apreciado pela forma como 
é. Portanto, às vezes, ten-
tamos esculpir no outro a 
imagem do que nós quere-
mos que ele seja, conforme 
explica Adriane. Todavia, 
essa tentativa sempre ter-
mina em decepção, porque, 
segundo a psicóloga, não é 
possível encaixar o quadro 
do outro na sua moldura. 
“O maior perigo de tentar 
mudar seu parceiro é cor-
rer o risco de se apaixonar 
por suas próprias fantasias 
e, com isso, ignorar a beleza 
pura e verdadeira escondida 
por trás das imperfeições do 
outro”, comunica.

“Se você negligenciar seu 
relacionamento, seu rela-
cionamento negligenciará 
você”, assim pensa Adria-
ne Branco. De acordo com 
a pesquisadora, devido às 
agendas lotadas, acabamos 
esquecendo de reservar um 
tempo para curtir a grande 

companhia que temos. “Nos 
relacionamentos, a distân-
cia não é medida em metros, 
mas em ausência de afeto”, 
lembra. “Duas pessoas po-
dem estar lado a lado, mas, 
no fundo, estão há quilôme-
tros de distância de carinho 
e atenção”, frisa. Logo, não 
ignore a pessoa que você 
ama, porque “a indiferença 
é um veneno silencioso para 
qualquer casal.”

Outro segredo compar-
tilhado pela pesquisadora é 
compartilhar os seus pen-
samentos. “Dê a informação 
necessária em vez de espe-
rar que ele saiba o que você 
está pensando. Lembre-se 
que o subentendido sempre 
causa grandes prejuízos”, 
ensina. Para a especialista, 
a maioria dos problemas em 
um relacionamento, sejam 
grandes ou pequenos, come-
ça com a má comunicação.

Desculpar-se depois de 
uma discussão é funda-
mental para qualquer rela-
cionamento feliz, segundo 
a psicóloga. Um simples e 
honesto “sinto muito” de-
monstra humildade e abre 
uma porta para a reconci-
liação. “Todo mundo come-
te erros, mas o importante 
é admitir e tentar consertá-

-lo. Se o seu relacionamento 
significa muito para você, 
seja maduro, peça perdão e 
conversem. De preferência, 
ambos de cabeça fria, para 
que seja possível solucionar 
o problema que levou à dis-
cussão”, recomenda.

“É provável que você pise 
no calo do seu parceiro de 
vez em quando, mesmo sem 
querer”, afirma Adriane. E é 
por isso que a paciência deve 
ser praticada diariamente, 
cada vez que um se irritar 
com o outro, principalmente 
se alguém se aborrecer por 
um motivo banal, de acordo 
com ela. Porém, com o tem-
po, “a capacidade de tolerar 
pequenos hábitos que te in-
comodam será tão natural a 
ponto de se tornarem moti-
vos de risada em algum mo-
mento”, assegura.

Segundo a profissional, 
ligações íntimas estão vin-
culadas ao amor verdadei-
ro, e verdadeiro amor en-
volve atenção, consciência, 
disciplina, esforço e ser 
capaz de se sacrificar um 
pouco, todos os dias. Para 
entender como funciona um 
relacionamento saudável, 
imagine aquele casal que 
acorda todas as manhãs e 
pensa: “Isso vale a pena. Es-

tou feliz que você esteja na 
minha vida”. De acordo com 
Adriane, amar de verdade 
é saber que em alguns dias 
você terá que fazer coisas 
que não gosta, mas faz as-
sim mesmo para agradar a 
pessoa amada, e ainda se 
sente feliz em fazê-lo.

Mesmo sendo um casal, 
nunca devemos esquecer 
que se trata de duas pesso-
as, cada uma com suas parti-
cularidades, seus interesses, 
seu mundo individual. Daí 
a importância de respeitar 
o espaço do outro. “Se você 
sabe que seu parceiro gosta 
de ficar sozinho de vez em 
quando, lendo um livro no 
jardim, evite incomodar seu 
momento”, destaca Adriane. 
Da mesma forma, estar ca-
sado não significa que você 
tenha que deix A vida a dois 
tem obstáculos que preci-
sam ser enfrentados com 
paciência, compreensão, oti-
mismo e determinação.

A vida a dois tem obs-
táculos que precisam ser 
enfrentados com paciência, 
compreensão, otimismo e 
determinação. A vivência 
do casal vai se aprimoran-
do com o tempo e pode 
trazer ao casal a felicidade 
desejada.

►
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Flores e seus significados
Dia dos Namorados

Estatisticamente, o pre-
sente mais comprado para 
qualquer ocasião é a flor e é 
ela a  preferida dos apaixona-
dos. As flores são utilizadas 
tanto como presente princi-
pal, como presente comple-
mentar. Seja um buquê ou 
uma única flor, no dia dos na-
morados as flores estão sem-
pre presentes. Se você é uma 
pessoa que gosta de presentar 
com flores e quer acertar na 
escolha, evitando assim man-
dar uma mensagem errada à 
pessoa amada, selecionamos 
8 flores com seus significados 
para sua orientação.

A Rosa é a campeã nesta 
data. No plural representa a 
paixão, romantismo e amor, 
porém seu significado varia 
de acordo com a sua cor. Evi-
te presentear com a amarela, 
é sinônimo de infidelidade, 

é considerada a rosa dos 
amantes. A branca significa 
pureza, a champanhe admi-
ração e a vermelha amor in-
tenso, paixão.

A Gérbera é uma flor da 
mesma família da Margari-
da e do Girassol. Essas flores 
representam sensibilidade, 
sensualidade, amor, alegria e 
simplicidade.

Crisântemo. Existem Cri-
sântemos de várias cores, mas 
a mais popular é a amarela, 
por isso é conhecido como a 
flor de ouro. O amarelo signi-
fica amor frágil, o branco, sin-
ceridade e a vermelha te amo.

A Begônia representa a feli-
cidade, a cordialidade e a leal-
dade no amor.

Cravo. O branco e o verme-
lho têm o mesmo significado 
da Rosa. Se você for escolher 
essa flor evite o púrpura e o 

riscado, que representam, res-
pectivamente, antipatia e in-
disponibilidade.

O Girassol representa dig-
nidade, glória, homenagem e 
devoção.

A Tulipa significa amor 
fervoroso, amor eterno. Evite 
a amarela, que representa o 
amor sem esperanças.

A Violeta transmite lealda-
de, modéstia, simplicidade e 
simpatia. As Violetas brancas 
representam uma promessa.

Encontrou entre essas oito 
opções uma que significa o 
que você quer transmitir? 
Então aproveite esse conhe-
cimento e entregue a mensa-
gem certa nesse Dia dos Na-
morados.

Saiba mais: https://www.
facebook.com/sharer/sha-
rer.php?u=https%3A%2F%-
2Flardocelar.blog.br%2Fo-si

Gérbera Crisântemo Begônia Cravo

Girassol Tulipa Violeta

http://
http://
http://
http://
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Cyclamen Halios 
Select Fantasia Magenta

ballhorticulturalbrasil

Feliz Dia dos Namorados!!
Sempre com flores, a melhor maneira de ser romântico !

Junho – Mês do Orgulho LGBTQIA+

Recentemente passei 
por um período de autoa-
ceitação e revisão de con-
ceitos e padrões. Comecei 
a ler um livro intitulado 
‘’Agora que Você já Sabe - 
O que todo pai e toda mãe 
deveria saber sobre ho-
mossexualidade’’. Se mais 
pessoas lessem esse livro, 
reduziria o número de sui-
cídios entre jovens.

Concomitante a isso, 
quero lembrar a todos 
que estamos no mês do 
orgulho LGBTQI+, mês de 
refletir e celebrar a diver-
sidade, também pensar e 
repensar o quanto avança-
mos em questões como re-
presentatividade, respeito 
às diferenças e combate ao 

preconceito de orientação 
sexual e de gênero, em um 
país que tem o maior índi-
ce de assassinato de pesso-
as trans.

Por fim, o caminho para 
a igualdade é lembrar que 
apoiarmos as datas que ce-
lebram a diversidade não é 
apenas celebrar, mas tam-
bém pensar que enquanto 
apoiamos essas ações, não 
apoiamos apenas um gru-
po social específico, apoia-
mos também a igualdade 
entre todos os seres hu-
manos, que é a base para a 
dignidade que toda pessoa 
deveria ter! 

Thiago Lins de Olivei-
ra – 22 anos

Vista-se com essa Bandeira!

Ponto MIS

Cultura divulga próximas sessões de cinema de junho
A Biblioteca José Maria 

Homem de Montes irá rece-
ber mais três sessões gra-
tuitas de cinema ao longo do 
mês de junho. Elas ocorrem 
sempre às 19h por meio do 
Pontos MIS, um programa do 
Museu da Imagem e do Som, 
instituição vinculada à Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Esta-
do de São Paulo. Serão dispo-
nibilizados 30 assentos por 
exibição. Recomenda-se, se 
possível, agendamento ante-
cipado, disponível por meio 
do telefone (19) 3802-4423 
ou presencialmente.

No dia 14 será exibido 
“Abril despedaçado”, com o 
ator Rodrigo Santoro. O lon-
ga conta a história de Tonho 
que, angustiado pela pers-

pectiva de morte e instigado 
pelo seu irmão menor, Pacu, 
começa a questionar a lógi-
ca da violência e da tradição 
de uma luta ancestral entre 
famílias por posse de terra. 
Neste momento, dois artistas 
de um pequeno circo itine-
rante cruzam o seu caminho. 
A classificação indicativa é 
12 anos.

Na semana seguinte, dia 
21 de junho, entra em cena a 
animação “Doug”, um jovem 
tímido, porém cheio de ima-
ginação, que mora na cida-
de fictícia de Bluffington. Ao 
lado de seu cachorro de esti-
mação, Costelinha, e de seu 
melhor amigo, Skeeter Va-
lentine, ele tenta não parecer 
um perdedor no colégio ao 
mesmo tempo em que vive 

uma paixão platônica pela 
alegre Patti Maionese. Opção 
livre, para toda a família.

Para fechar as exibições 
do mês, no dia 28 de junho 
será vez de um longa brasilei-
ro de muito sucesso: “Cidade 
de Deus”, a história de Busca-
pé, um jovem que vive em um 
dos locais mais violentos do 
Rio de Janeiro. Amedronta-
do com a possibilidade de se 
tornar um bandido, ele acaba 
sendo salvo por seu talento 
como fotógrafo. Por meio de 
seu olhar atrás da câmera, 
analisa a vida no local em 
que mora. A classificação in-
dicativa é 16 anos.

“São opções que agradam 
diversos públicos. Todas elas 
de muita qualidade. Vale a 
pena conferir”, disse a dire-

tora municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Caratti. 
“A reserva dos lugares é re-
comendada para que todos 
possam se acomodar com 

conforto e segurança”.
A Biblioteca Municipal 

José Maria Homem de Mon-
tes fica na Rua Solidagos, 42, 
no bairro Morada das Flores.
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Praças dos 

Pioneiros e das 
Palmas passam 

por obras de  
revitalização

A Prefeitura de Holam-
bra deu início essa semana, 
no dia 6 de junho, às obras 
de restauração da Casa 
Amarela e de revitalização 
da Praça dos Pioneiros, es-
paço verde de grande va-
lor histórico para a cidade. 
Com investimentos obtidos 
junto ao Governo do Esta-
do, os serviços irão con-
templar reformas no imó-
vel, devolvendo a ele sua 
concepção original, am-
pliação de vagas de esta-
cionamento, remodelação 
da fonte, nova iluminação 
ornamental, pintura dos 
quiosques de alimentação, 
entre outras melhorias.

De acordo com o pre-
feito Fernando Capato, a 
intenção do trabalho é va-
lorizar aquela região, pre-
servar o patrimônio local 
e tornar o ambiente mais 
atrativo para moradores e 
visitantes. “É um recurso 
que vem especificamente 
para infraestrutura turísti-
ca. Dessa vez, entendemos 
conjuntamente, com apoio 
do Conselho Municipal de 
Turismo, por bem priori-
zar a Praça dos Pioneiros, 
tão tradicional, que mere-
ce esse carinho especial”, 
disse.

Obtida junto ao Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias, o 
DADE, a verba, de quase R$ 

1,5 milhão, permitirá ainda 
a instalação de novo pergo-
lado, manutenção do calça-
mento e paisagismo, a ins-
talação de um bicicletário, 
novas lixeiras e playgrou-
nd, bem como uma estátua 
em homenagem a Charles 
Hogenboom, imigrante, 
primeiro presidente da co-
operativa e residente da 
Casa Amarela.

A previsão é que as obras 
sejam entregues dentro de 
um prazo de 12 meses.

Iniciada também 
revitalização da Praça 

das Palmas
A Praça das Palmas, na 

região do Jardim Holanda, 
também receberá novos 
investimentos. O trabalho, 
iniciado nesta segunda-fei-
ra, contempla acessibilida-
de através de rampas, ins-
talação de lixeiras, reforma 
de bancos e de postes de 
iluminação, manutenção 
da calçada e paisagismo. 
Serão investidos ali cerca 
de R$ 60 mil, com tempo 
estimado em dois meses de 
serviços no local.

“A qualidade de vida é 
uma marca forte de Ho-
lambra. Essas melhorias 
buscam fortalecer essa vo-
cação, levando mais alter-
nativas de lazer e de bem-
-estar às pessoas”, avalia o 
prefeito.
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Primeiramente vale 
ressaltar que existe uma 
diferença dos riscos en-
tre o Contrato de Arren-
damento e o Contrato de 
Parceria Agrícola, e além 
dos seus riscos existe 
também uma grande di-
ferença na forma em que 
cada um deles é tributa-
do, principalmente para o 
imposto de renda (IR).

Basicamente existem 
duas maneiras do produ-
tor rural pessoa física ser 
tributado pelo IR, uma 
delas é pelo lucro real e a 
outra pelo lucro presumi-
do de 20%, sendo que na 
opção pelo lucro real são 
utilizadas as receitas – 
despesas – investimentos 
e assim chegamos na base 
de cálculo do IR e aí será 
aplicada a alíquota de até 
27,5%.

Já no lucro presumido, 
será aplicado pela receita 
bruta, sem a dedução de 
despesas e investimentos, 
a presunção de 20% e que 
é através desta base de 
cálculo que será aplicada 
a alíquota de até 27,5% 
de IR. 

Mas como aqui esta-
mos abordando contra-
tos, é claro que haverá 
sempre no mínimo dois 
lados envolvidos, de um 
deles o produtor que irá 
exercer a atividade rural 
e de outro o proprietário 
da terra, e cada um destes 
terá uma regra diferencia-
da para tributar o IR, por 
isso, seja qual o lado que 
você estiver neste contra-
to, fique atento as suas re-
gras.

Bem brevemente te-

mos o seguinte, no contra-
to de arrendamento para 
o dono da terra arrendada 
incidirá apenas a receita 
por ele recebida pelo alu-
guel, que no seu total será 
diretamente tributado no 
IR em até 27,5%, já que 
o recebimento de aluguel 
não pode ser considerado 
como uma atividade rural.

Agora, para o produtor 
que na terra desenvolveu 
sua atividade rural, este 
poderá utilizar o valor 
que foi pago referente a 
este arrendamento como 
uma despesa dedutível no 
cálculo do seu IR, assim, 
temos que o valor pago 
irá ser deduzido para a 
formação da base de cál-
culo do IR, caso este opte 
pelo lucro real, lembran-
do que o produtor pessoa 
física pode pagar seu IR 
como lucro real ou optar 
pela presunção de 20% 
da receita bruta.

Devo destacar que a 
Receita Federal tem rea-
lizado fiscalizações relati-
vas em contratos agrários, 
sendo uma das suas mais 
famosas a Declara Grãos, 
que tem como expectati-
va a sua intensificação em 
um curto espaço de tem-
po em todos os estados da 
nação.

Então, manter correta-
mente o seu contrato do-
cumentado com clareza 
qual o real objetivo deste, 
seja ele de parceria ou de 
arrendamento, é de gran-
de importância para as-
sim evitar problemas com 
a Receita Federal, pois o 
foco da operação é justa-
mente identificar se há 

alguma sonegação de IR, 
pois o Fisco irá conferir as 
informações e as partes 
envolvidas devem decla-
rar corretamente as suas 
condições evitando assim 
multas e outros possíveis 
problemas. 

O importante é decla-
rar o contrato real, sem 
divergência de informa-
ções entre as partes, lem-
brem-se que a Receita Fe-
deral já possui inúmeras 
informações do produtor, 
como as notas emitidas e 
as movimentações bancá-
rias, então não vá atrás do 
“vantajoso”, e sim do que 
é correto, pois os dados 
serão cruzados. 

Qual contrato é o mais 
adequado para a sua ati-
vidade e necessidade, a 
forma de tributação e ou-
tras análises, devem sem-
pre ser realizadas por um 
profissional da área da 
sua confiança para que no 
futuro próximo, não haja 
nenhum tipo de situação 
desagradável.

Tributação e os 
contratos agrários

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br

Fernando Capato faz 
palestra palestra sobre 
serviços de zeladoria e 
cuidados com a cidade 

em Guarujá
O prefeito Fernando Capa-

to foi palestrante convidado, 
essa semana, em evento de 
municípios realizado no lito-
ral sul de São Paulo, em Gua-
rujá. Representando Holam-
bra em painel sobre zeladoria 
e manutenção da cidade, ele 
levou aos participantes exem-
plos locais que fazem da Ca-
pital Nacional das Flores uma 
referência em qualidade de 
vida em todo o país.

O evento, 5° Conexidades, 
foi promovido pela UVESP, 
União dos Vereadores do Es-
tado de São Paulo. Ao longo 
de cinco dias, ele promoveu 
debates em torno de políti-
cas públicas e do futuro dos 
municípios. Em espaço ce-
dido pela organização, Ho-
lambra expôs às milhares de 
pessoas que passaram pelo 
local seus principais atrati-

vos turísticos – a exemplo do 
que fez em março, durante 
evento promovido pela As-
sociação Paulista de Municí-
pios em Campos do Jordão.

“Fizemos uma breve pas-
sagem pelo encontro para 
participar do painel, en-
contrar lideranças de São 
Paulo e Brasília e buscar 
novas parcerias que possam 
render benefícios para Ho-
lambra no futuro próximo”, 
afirmou o prefeito. “Ficamos 
muito felizes de poder falar 
do trabalho que fazemos em 
nossa cidade. Um convite 
que reforça o exemplo que 
nosso município dá para ou-
tras localidades do Estado e 
do Brasil”.

Uma comitiva de verea-
dores holambrenses tam-
bém participou do Conexi-
dades.
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Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

Atendimento Educacional Especializado passa a 
contar com novos jogos didáticos e mobiliário

Os 98 alunos da rede pú-
blica municipal de ensino 
que recebem Atendimento 
Educacional Especializado 
(AEE) em Holambra passa-
ram a contar esta semana 
com novos móveis e jogos 
didáticos. O investimen-
to, de R$ 31 mil reais, tem 
por objetivo garantir um 
processo de aprendizagem 
ainda melhor para os estu-

dantes que necessitam de 
cuidados especiais como os 
que possuem deficiências 
físicas e mentais ou apre-
sentam o transtorno do es-
pectro do autismo (TEA).

Foram adquiridos, no 
total, 224 jogos de 32 dife-
rentes tipos, além de mó-
veis como armários, mesas 
e cadeiras. “Os jogos foram 
pensados para resolver 

problemas, exercitar a cria-
tividade, tomar decisões 
e praticar a empatia”, ex-
plicou a diretora munici-
pal de Educação, Claudicir 
Picolo. “A interação com o 
universo lúdico promove 
em nossas crianças o au-
toconhecimento, além de 
desenvolver o pensamento 
crítico”.

O AEE, criado para aten-
der o público-alvo da edu-
cação especial, identifica, 
elabora e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibili-
dade, eliminando barreiras 
para a plena participação dos 
alunos, considerando suas 
necessidades específicas.

Os estudantes frequen-
tam as aulas no período 

regular e, no contraturno, 
passam pelo atendimento 
especializado. O número 
de salas direcionadas para 
este fim saltou de 3, em 
2020, para 9. São espaços 
que possuem mobiliário, 
materiais didáticos e peda-
gógicos, além de recursos 
de acessibilidade e equi-
pamentos específicos nas 
Escolas Parque dos Ipês, 
Joaquim Felipe de Almei-
da, Maria José Moreira Van 
Ham (Jardim das Primave-
ras), Recanto das Palmei-
ras, Casulo e Jardim Flam-
boyant. Nove professores 
especializados e um super-
visor de educação especial 
realizam o atendimento 
destes alunos. Todo o pro-

cesso segue as exigências 
do Ministério da Educação 
(MEC), como documenta-
ção e registro das classes.

O prefeito da cidade, 
Fernando Capato, ressalta 
que investir em Educação 
é uma prioridade. “Acre-
dito que o ensino é capaz 
de transformar vidas e to-
dos, sem exceção, devem 
receber um atendimento 
de qualidade. Não medire-
mos esforços para garantir 
sempre a melhor estrutura 
e ambiência, além de for-
mação constante de nossos 
profissionais, para atendi-
mento de qualidade e hu-
manizado, respeitando as 
especificidades de cada es-
tudante”.
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Águas de Holambra utiliza 
tecnologia de ponta para 
limpeza de reservatórios

A concessionária Águas 
de Holambra iniciou, nesta 
quarta-feira (08), um novo 
projeto de melhoria nos re-
servatórios da cidade, atra-
vés da área de Operações e 
Serviços. O procedimento se 
diferencia do habitual pois se 
dá através da limpeza destes 
reservatórios sem a necessi-
dade de drenagem de todo o 
volume de água, ou seja, não 
há interrupção no abasteci-
mento do município.

A limpeza é realizada com 
mergulhadores profissio-
nais, que farão uso de equi-
pamentos para sucção e lim-
peza do fundo e das paredes 
dos reservatórios. O traba-
lho é semelhante às limpe-
zas realizadas em piscinas, 
com a aspiração do mate-
rial sedimentado. No lugar 
da haste, é o mergulhador 
quem guia o equipamento, 
garantindo a efetividade da 
ação. Para evitar qualquer 
tipo de contaminação, o 
mergulhador usa uma vesti-
menta impermeável, herme-
ticamente fechada, sobre um 
macacão térmico de Neopre-
ne. Na cabeça, uma máscara 
full face, espécie de capacete 
integralmente vedado, com-
pleta a proteção. Nele estão 

acopladas uma câmera de 
vídeo, lanterna e microfone. 
Essa estrutura se comunica 
com a superfície através de 
um duto que assegura a livre 
respiração e permite resistir 
à pressão da água.

Todo o trabalho é acom-
panhado por um mergulha-
dor supervisor, que de fora 
do reservatório monitora 
o serviço e assiste em tem-
po real ao que está acon-
tecendo embaixo d’água, 
garantindo a segurança da 
operação. Essa comunica-
ção permite a solicitação de 
alguma ferramenta ou de 
mais mangueira para am-
pliar a área de atuação. Para 
redobrar os cuidados, os 
mergulhadores contam ain-
da com a técnica de toque 
por meio de uma mangueira 
umbilical, se a comunicação 
por voz falhar, o profissio-
nal faz contato movimen-
tando esta mangueira.

“Esta iniciativa é impor-
tante pois, além da manu-
tenção e melhoria contínua, 
conseguimos realizar o pro-
cedimento sem prejuízo aos 
munícipes”, afirma o coorde-
nador de Engenharia e Ope-
rações da Águas de Holam-
bra, Alan Pedra.

Celebramos agora no 
próximo domingo, dia 12 
de junho, o Dia dos Na-
morados. Contudo a data 
também é comemorada 
pelos casados, noivos e 
por aqueles que convi-
vem em união estável. 
Não importa o tipo do re-
lacionamento, nessas ho-
ras o que conta é o amor. 
Por este motivo, na colu-
na de hoje vamos discutir 
a famosa União Estável. 

Regulamentada pe-
las leis 8.971/94 e a 
9.278/96, a União Está-
vel é uma relação jurídica 
que se dá com a união de 
duas pessoas que con-
vivem como se tivessem 
vínculo matrimonial, isto 
é, casadas. Trata-se de 
um instituto jurídico que 
tem por finalidade trazer 
amparo legal para os ca-
sais que, por algum moti-
vo, não formalizaram sua 
união ainda, garantindo-
-lhes proteção patrimo-
nial, direitos e deveres.

Para que essa modali-
dade de relacionamento 
seja reconhecida, a lei de-
termina que 6 requisitos 
sejam preenchidos: con-
vivência pública, relação 
contínua, relação dura-
doura, relação estabele-
cida com o fim de consti-
tuir família, notoriedade 
e duração. 

O principal objetivo da 
união estável é a consti-

tuição de família. Ou seja, 
a criação de um vínculo 
de afetividade.  Além dis-
so, a união estável deve 
ser pública e conhecida 
pelo meio social frequen-
tado pelo casal. O objeti-
vo desses requisitos é de 
afastar da ideia de união 
estável as relações sem 
o compromisso necessá-
rio para formar família. 
Portanto, o casal deve 
assumir perante a socie-
dade a condição de como 
casados fossem. Apesar 
de não ser determinado 
um tempo mínimo para o 
reconhecimento da união 
estável, a relação deve 
ser contínua, ou seja, não 
pode ser uma relação ins-
tantânea, devendo haver 
continuidade do vínculo.

Na união estável, é 
possível que o casal firme 
contrato de convivência, 
estipulando o que quise-
rem, inclusive o regime 
de bens. Caso não o fa-
çam, o regime de bens do 
casal será considerado o 
da comunhão parcial de 
bens, isto é, todos os bens 
do casal são considera-
dos frutos do trabalho co-
mum. Mas, cuidado! Essa 
regra somente se aplica 
aos pombinhos menores 
de 70 anos. A partir desta 
idade, o regime será obri-
gatoriamente o da sepa-
ração de bens.

Recomendamos que 

os casais façam um con-
trato de união estável se 
desejam reconhecer o re-
lacionamento nestes mol-
des. Isso pode ser feito 
mediante uma declaração 
particular elaborada pe-
los próprios conviventes, 
ou de forma pública, ela-
borada em cartório. Em-
bora não precise de um 
advogado para esta situ-
ação, é recomendável a 
orientação de um.

Por fim, é bom que se 
esclareça que o STF de-
clarou que não há mais 
que se diferenciar união 
estável homo e hetero-
afetiva, devendo o tema 
ser tratado simplesmente 
como união estável, ga-
rantindo a todos prote-
ção legal e uniforme.

Feliz dia dos Namora-
dos!

Diego Barboza Filipini –  
OAB 420.389

e-mail:  diego_filipini@
adv.oabsp.org.br 

O amor está no ar, mas e a 
união estável como fica?

Descomplicando o juridiquês
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No último dia 28 de 
Maio de 2022, reuniram 
membros da Aliança Pela 
Infância, familiares e con-
vidados ,  para homenage-
ar a Sra Francisca Van Der 
Bruggen Granchelli.  Esta-
va presente a educadora 
Ute Craemer, fundadora 
do movimento da Alian-
ça no Brasil e criadora do 
Forum para Humanização 
do Social,

Francisca era um ser 
humano que acalenta-
va no seu coração um 
amor pelas crianças que 
viviam  em situação de 
abandono, excluídas dos 
direitos essenciais de so-
brevivência e dignidade. 
Com o apoio de sua irmã 
Joana Van der Bruggen e 
muitas outras pessoas, 
encontrou lares princi-
palmente na Europa.

Algumas destas 
crianças eram deficien-
tes físicos, com graves 
comprometimentos neu-
rológicos, outras, vitimas 
de violência na própria 
casa.   Sei que existem 

muitas Franciscas aqui 
na Holambra. Que não se 
sintam injustiçadas e se 
juntem a nós da Aliança 
pela Infância fortalecen-
do o movimento Nacional 
de proteção de crianças e 
adolescentes neste mun-
do tão conturbado.

Na ocasião foi relatado 
uma pequena biografia 
da Francisca, lido alguns 
trechos de cartas escri-
tas por pessoas que com 
ela tiveram contato. Tes-
temunhos emocionantes,  
não faltaram destas ações  
de bondade em prol da 
infância. 

A partir deste dia a 
Aliança tem  a honra de 
ter em Francisca uma ins-
piradora para suas ações 
e homenagea-la colocan-
do seu nome no Núcleo 
Holambra que passa a 
chamar: NUCLEO HO-
LAMBRA ALIANÇA PELA 
INFÂNCIA FRANCIS-
CA  VAN DER BRUGGEN 
GRANCHELLI.  

Rosa A Schoenmaker

Núcleo Holambra 
Francisca van de Bruggen Granchelli: 

Uma infância digna e possível

ALIANÇA PELA INFÂNCIA
Holambrenses doam agasalhos a hospital 

de Saúde da Mulher em São Paulo
Uma comitiva formada por 

moradoras de Holambra e 
Jaguariúna levou nesta quar-
ta-feira, dia 8 de junho, ao 
Hospital Pérola Byington, em 
São Paulo, doações de gorros, 
mantas e cachecóis para uso 
das pacientes. A unidade, um 
centro de referência da Saúde 
da Mulher, trata, entre outros 
casos, pessoas com câncer gi-
necológico e mamário e víti-
mas de violência sexual.

A contribuição foi orga-
nizada por Renata Almeida 
Camargo, Cátia Silene Rocha 
Barbosa e amiga identificada 
por Cidinha, com apoio da 
Prefeitura de Holambra, que 
viabilizou o transporte do 
material arrecadado.
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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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Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plantar 
(olho de peixe), unha encravada com corre-
ção “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 profis-
sional de ampliação. Ligue e venha fazer uma 
aula experimental. Terças e quintas das 14h às 
16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.

● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ●

Montagem e Manutenção de 
estufa metálica e madeira – 

Lavagem de plástico

9 9695-1108              9 9324-0632

CNPJ: 16.724.864/0001-96

Vicinal que liga Holambra 
a Jaguariúna recebe 

recapeamento asfáltico
Assistente Contábil

- Fazer processos de classificação contábil, elaboração de plano de contas, implantação 
de saldos contábeis, análise e conciliação contábil, elaboração de DRE, Balanço 
Patrimonial, demais demonstrativos contábeis, análise e fechamento de balanços. 
- Escolaridade Mínima: Estudando Curso Superior em Ciências Contábeis ou Já Formado.
- Habilitação (Categoria B)

E-mails para: processoseletivo@mouracont.cnt.br – assunto: Vaga – Assistente - Contábil
A/C: Moisés Moura

Serviços Gerais (masculino)
EMPRESA DE HOLAMBRA CONTRATA

- Segunda a Sexta-feira
- Limpeza e Conservação de ambientes. Pequenos reparos, jardinagem, noções 
de manutenção, e organização em geral.
- Possuir transporte próprio
- Remuneração: salário + Vale alimentação + auxílio transporte
 Interessados enviar currículo para: contato@jcholambra.com.br

Começaram na última terça-feira, dia 7 de junho, 
as obras de recapeamento da estrada vicinal HBR-
010, que liga a região central de Holambra ao bair-
ro Camanducaia e à divisa com Jaguariúna. As obras, 
que integram pacote de investimento do Governo do 
Estado por meio do Programa Novas Vicinais, levarão 
asfalto novo a cerca de 2,4 quilômetros de pista.

Serão empregados, ao todo, R$ 6,6 milhões na 
melhoria, indicada pelo deputado estadual Barros 
Munhoz com apoio do deputado federal Vanderlei 
Macris. A primeira etapa dos serviços consiste no 
ajuste da base, fortemente castigada, para poste-
rior aplicação de massa asfáltica e sinalização.

“Essa é uma conquista importante e há muito 
tempo aguardada pelos moradores”, destacou o 
prefeito Fernando Capato, que esteve no local para 
acompanhar a chegada das máquinas. “Vamos re-
cuperar um serviço mal feito e que por anos pre-
judicou o tráfego nesse trecho, que é um corredor 
movimentado e importante”.

De acordo com o prefeito, a expectativa é que 
as obras sejam concluídas em algumas semanas. 
“Será um benefício grande para centenas de pesso-
as. Sou grato ao deputado Barros Munhoz, ao Van-
derlei Macris e, em especial, ao governador Rodri-
go Garcia pelo compromisso que têm com a nossa 
cidade e região”, disse.

Foram 40 tratores
2  campeões de cada categoria:
Livre 4400 - Bandido
Livre 3600 - Bandido
Livre 2800 - Mito
Livre 2600 - Pit Bull
Livre Iniciantes - Ligeirinho 

Super Diesel 4500 - Avassalador
Pro Stock 5500 - Avassalador 
Pro Stock 4500 - Avassalador 

Agrícola 7500 - Green Power
Agrícola 6500 - Green Power 
Agrícola 5500 - Corvo
Agrícola 4500 - Fúria Amarela
Agrícola 3500 - Corvo
Agrícola 2500 - Agressivo

Trekker Trek 2022
Classificação das categorias
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por Izildinha PilliFique
Ligado A conquista do Power Couple Brasil

O apoio do pai

A sexta temporada de Power Couple Brasil completou um mês de exibição. O programa, que estreou dia 2 de maio sob comando da 
Adriane Galisteu, foi assistido por mais de 53 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Ou seja, um em cada quatro brasileiros já sinto-

nizou a sexta temporada do reality show. Além da boa aceitação do público, a atração também repercute no meio digital e fica entre os assuntos 
mais comentados da noite nas redes sociais durante a exibição das provas, atividades quebra power e também enquanto um casal é eliminado da com-

petição. Em apenas um mês, o programa já rendeu muitos momentos de tensão, tretas, eliminações e até desistência, mas também afinidades e provas desafiadoras.

A emoção a flor da pele

Gente, o programa Altas Horas especial, em homenagem a Fábio Júnior, do 
sábado passado (04) foi um chororô danado.  Ele relembrou, ao lado da própria 
banda, vários hits da carreira, como “Enrosca”, “Sem Limites pra Sonhar”, “Quan-
do Gira o Mundo”, “Felicidade” e “Alma Gêmea”. “Eu fui figurante de novela, não 
tinha fala […]. Eu fiz cursos em São Paulo de teatro e aí eu fui conseguindo. 
Minha primeira novela foi ‘Despedida de Casado’ [de 1977], uma novela das 
dez, que foi censurada e então o elenco foi absorvido por ‘Nina’ [1977/1978], 
outra novela do mesmo horário”, conta ele sobre o início da carreira. Os convi-
dados foram escolhidos pelo cantor:  Dilsinho, Fafá de Belém, Gustavo Mioto, 
Padre Fábio de Melo, Simony, Toni Garrido e Vinícius Cantuária. Foi um progra-
ma único. Para gravar, guardar e assistir outras vezes. Tanto o cantor como os 
convidados, a banda e o apresentador Serginho Groisman se emocionaram 
aos soltar a voz cantando as músicas do repertório do maior cantor romântico 
do Brasil: Fábio Jr.  

Se te ofendem, não revides. 
Tenta de novo perdoar.

Depois do ba-fá-fá da separação do casal Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, 
a família Camargo se juntou para apoiar a primogênita de Zezé Di Camargo. 
Eu acho que Wanessa Camargo vive procurando outro caminho para vida 
dela, mesmo com casamento e com dois filhos. E ela foi atrás do passado e 
nele encontrou com seu ex- Dado Dolabella. Porém, ninguém confirmava 
nada. Mas recentemente, o babado do casamento de Nathan Camargo e 
Izabella Santos, nem foi voltado ao casal, mas o que pipocou na imprensa e 
nas redes sociais foi o encontro entre o ex-casal formado Wanessa Camargo 
e Dado Dolabella. Quem comentou sobre uma possível volta do relaciona-
mento foi o pai da cantora, Zezé Di Camargo. Wanessa e Dado já tinham se 
reencontrado em abril, antes mesmo da cantora se separar do ex-marido, o 
empresário Marcus Buaiz. Para a coluna Leo Dias, do Metrópoles, Zezé des-
conversou sobre o assunto. “Se voltou, se não voltou, não sei. A vida é dela. 
É um assunto que não quero opinar”, afirmou. Para o casamento de Nathan 
e Izabella, o sertanejo deu um baita presente: um show com Luciano, pai de 
Nathan. “Nathan é meu afilhado e a emoção de vê-lo casando é sem pala-
vras. Ele me pediu para cantar na festa e eu disse: ‘Claro, é meu presente de 
casamento’. Nathan cresceu junto com meu filho Igor e ele é como se fosse 
meu filho também”, contou.

Do palco para o campo
Gente, lembra do Thiago, filho do Leandro, da dupla com 
irmão Leonardo? Pois bem, ele tentou a carreira artística 
junto com o primo Pedro Leonardo. Formaram a dupla, 
em 2002,  Pedro Leonardo e Thiago e fez sucesso de pri-
meira com “Toque de Mágica”. Hoje, a rotina no campo 
é uma das maiores paixões do Thiago, que no momen-
to não pensa em voltar a cantar. Entre uma publicação e 
outra, ele sempre faz questão de mostrar momentos pró-
ximo da roça e lembranças do pai, o sertanejo Leandro, que 
morreu em 1998, após luta contra um câncer raro no pulmão. J á 
Pedro Leonardo deu continuidade como compositor, produtor e apresentador. Hoje 
ele apresenta o programa” Mais Caminho”, via EPTV, retransmissora da Globo na Re-
gião de Campinas. “A diretora Leonor Corrêa, me deu uma deu oportunidade única, 
pós acidente, para recomeçar a minha vida”, disse Pedro.


