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70% da 
população já 
está imunizada 
com a segunda 
dose  ou a dose 
única contra a  
Covid

Praça do moinho passa a se 
chamar Wim Welle

Holambra recebe evento de 
prevenção ao câncer de mama 
na quarta

Fernando 
Capato inaugura 
chafariz em 
rotatória de 
acesso à 
Boulevard 
Holandês

Holambrenses terão feriado prolongado de seis dias
Os holambrenses poderão aproveitar o feriado prolongado de seis dias, mas devem ficar atentos aos horários de funcionamento dos serviços e 
espaços públicos. Isso se deve aos feriados previstos para o período de 28 de outubro a 2 de novembro. O Moinho Povos Unidos, o Parque Van 
Gogh e o Parque Cidade das Crianças funcionarão normalmente. 8
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Opinião2
Histórias de Dona Ilda

Chego a ficar indignada 
ao ver como em todas es-
sas apresentações de pre-
sidenciáveis pela TV, nin-
guém se lembra de citar 
o quanto falta o reconhe-
cimento do trabalho dos 
professores.

O que seria deles se não 
tivessem ter sido alfabe-
tizados por um professor,  
cujo salário, geralmente, é 
irrisório?

Sei de uma professora 
primária que quando in-
gressou no magistério foi 
para um lugar rural onde 
lhe deram um quarto para 
morar. Ali ela fazia sua co-
mida e recebia uma gar-
rafa de água por dia, para 
tomar e fazer sua higiene.

Casos como esse, exis-
tem às centenas, quando 
as professoras, essas cora-
josas e valentes mulheres 
decidem até hoje ir à luta!!!

Quando fui lecionar em 
uma fazenda perto de Va-
linhos, assim que me for-
mei, havia uma senhora 
que alugava uma sala em 
um prédio seu para que 
eu pudesse pagar seu alu-
guel ali dar as aulas do pri-
meiro, segundo e terceiro 
ano.( Era assim mesmo! A 
professora pagava o alu-
guel quando a escola era 
rural!!!) Uma charrete me 
levava até lá. Mas, o mais 
que me atormentava era 
o filho moço daquela se-
nhora que vinha todo dia 
espiar na janela da sala de 
aula e me “pedia namoro “. 
Como sempre lhe foi nega-
do, ali não pude trabalhar 
durante muito tempo, por 
que a mãe dele me “expul-
sou”, dizendo que preci-

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

Valorização dos 
Professores

sava da sala!!! E tinha sido 
nomeada, após concurso, 
professora substituta para 
durante um ano.

Até hoje me divirto com  
casos como esse e con-
servo ainda um grande 
quadro a óleo que pintei, 
nos intervalos do recreio, 
a linda paisagem que avis-
tava de minha velha sala 
de aula! 

Tive uma ajudante que 
morava em nossa casa. 
Tinha 42 anos e era anal-
fabeta. Durante um ano, 
com muito carinho, lhe 
dei aulas à noite, após ter-
minar seu trabalho. O dia 
em que recebeu cadernos, 
mochila, lápis, foi uma ale-
gria! Em um ano estava al-
fabetizada, lendo corren-
temente, fazendo contas, 
conhecendo o dinheiro e 
as horas!!!

Minha mãe era professo-
ra e durante 20 anos alfa-
betizou crianças a pedido 
de seu Diretor não permi-
tia que ela fosse para clas-
ses de outros anos, pelo 
carinho que  dedicava aos 
seus pequenos alunos.

Vamos fazer um mo-
vimento para que o tra-
balho dos mestres seja 
reconhecido, valorizado 
e sobretudo, muitíssimo 
respeitado!!!

Nesta semana Holambra ga-
nhou as telas da TV Globo, com 
a premiação de Larissa Lima van 
Ham, no consurso da EPTV na Es-
cola.

A jovem do 9º ano da Esco-
la São Paulo teve como tema de 
sua redação Covid e Intolerância: 
Receita para o Caos, concorren-
do com centenas de outros jovens 
das 45 cidades de abrangência da 
EPTV Campinas. 

A Escola São Paulo foi criada 
pelos holandeses quando chega-
ram para educar seus filhos já em 
idade escolar, pois a Fazenda Ri-
beirão contava apenas com uma 
Escola Rural com duas salas e uma 
professora que vinha de Mogi Mi-

rim  para atender todos os alunos 
da primeira à quarta série.

Com o tempo a educação públi-
ca foi ampliada e universalizada, 
deixando para trás a qualidade 
do ensino, a administração eficaz, 
o investimento nos professores e a 
inclusão dos pais e da comunidade 
na educação das crianças.

O feito de Larissa apenas mos-
tra que é possível Holambra ter 
uma formação de ponta tanto 
nas escolas particulares como nas 
públicas e para isto basta apenas 
uma decisão política e uma imple-
mentação eficiente e eficaz.

A comunidade lembra-se que 
numa das últimas administrações, 
em dois anos Holambra teve sete 

Diretores de Educação diferentes, 
com uma média de 3,7 meses para 
cada um.

Holambra é ainda um municí-
pio pequeno, sem grandes diferen-
ças sociais entre os mais ricos e os 
mais pobres, com forte experiência 
educacional privada cujos profes-
sores, diretores, técnicos em edu-
cação vivem em Holambra. 

Não se pode unir estes esforços? 
Educação de qualidade é dever de 
todos e obrigação das administra-
ções públicas. Pode-se alegar falta 
de experiência? Não, não se pode. 
Pode se alegar falta de recursos? 
Não, não se pode. Pode se alegar 
falta de decisão política? Sim, po-
de-se. E não é de hoje!

O exemplo de Larissa

•  www.ponderando.online •  email: radeathayde@gmail.com 

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

Na contramão de minhas 
habituais análises e crônicas, 
abordo um assunto que sem-
pre considerei relevante, ten-
do em vista o mundo real em 
que vivemos (e que não é de 
hoje): a hipocrisia. Entre suas 
muitas definições a que me 
parece mais fiel é esta pinçada 
na wikipedia: “Hipocrisia é o 
ato de fingir ter crenças, virtu-
des, ideias e sentimentos que 
a pessoa na verdade não pos-
sui, frequentemente exigindo 
que os outros se comportem 
dentro de certos parâmetros 
de conduta moral que a pró-
pria pessoa extrapola ou deixa 
de adotar.” Touché!

Está presente na vida fa-
miliar, social, profissional, 
política, religiosa de todos 
nós. Crescemos em  ambien-
tes propicios que dissimulam 
verdadeiros sentimentos tor-
nando-se um ensinamento 
inconsciente e reprovável – 
quando se trata dos outros!     

O que provocou meu in-
teresse sobre o assunto foi a 
declaração da âncora de um 
dos mais conhecidos telejor-

nais, divulgada em uma das 
plataformas mais acessadas 
no meio da Comunicação. 
Em realidade, não deveria ser 
notícia de destaque, eis que 
milhares, milhões de pesso-
as vivem ou viveram situação 
semelhante. E claro está que 
não poucas, sem coragem de 
encarar sua realidade, ainda se 
escondem atrás do manto de 
falsas aparências em compor-
tamento, esse sim, hipócrita.  

Expontaneamente, revelou 
que se apaixonou pelo atual 
marido em entrevista, no ar, 
e mais, que na época estava 
casada havia quatro anos. Não 
há quem não conheça situa-
ções parecidas de amigos que 
enfrentaram um destino que, 
inesperadamente, se apresen-
ta sem qualquer convite.

Do outro lado, em uma 
sociedade que ainda torce o 
nariz – preconceituosamen-
te - para uma realidade mais 
que secular – desde tempos 
imemoriais: o comportamen-
to sexual ou homoafetividade. 
Estudo detalhado de antropó-
logos a cerca da homossexu-

alidade revelou a prática de 
rituais homosexuais há mais 
ou menos 10.000 anos.

Recentemente, durante a 
CPI da Covid-19 um senador 
da república, culto, honesto, 
posicionou-se de forma cla-
ra, digna, contundente a meu 
ver, sobre sua condição afeti-
va, sua família e os dois filhos.
Com elegância deu uma de-
monstração ao mundo que 
existe, sim, este lado do uni-
verso cada vez mais  exposto 
de forma natural como, aliás, 
deve ser. Contestava injuriosa 
afirmação de um depoente 
que foi obrigado, de público, a 
retratar-se.   

Se ainda é preciso cora-
gem para adotar e respeitar 
atitudes como as explicitadas 
- de forma natural e expontâ-
nea – é porque nossa espécie 
ainda tem muito a evoluir dig-
namente. Apesar de aqui estar 
presente há cerca de 300 mil 
anos  desde que o primeiro 
Homo sapiens surgiu na  Afri-
ca Oriental.   

Mas não há mais pedras a 
atirar!

Hipocrisia
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Departamento divulga calendário de vacinação 
contra a Covid-19 para próxima semana

Dois a cada três moradores 
já completaram o ciclo vacinal

O Departamento Municipal de 
Saúde de Holambra irá retomar a 
vacinação contra a Covid-19 em 
dois dias da próxima semana. A 
imunização irá ocorrer em 25 e 29 
de outubro, no Salão da Terceira 
Idade, por ordem de chegada.

Na segunda-feira, 25 de outubro, 
serão atendidos moradores acima 
de 18 anos que tomaram a 1ª dose 
da vacina fabricada pela Pfizer há 
mais de 21 dias e adolescentes de 
12 a 17 anos que tenham recebi-
do este imunizante há pelo menos 
8 semanas. O reforço (3ª dose) 
será distribuído nesta data para 
trabalhadores da área da saúde e 
imunossuprimidos que tenham to-
mado a 2ª dose há 6 meses ou 28 
dias, respectivamente. O horário de 
atendimento será das 8h às 12h e 
entre 13h e 15h.

Na sexta-feira, dia 29, das 8h às 
13h, será a vez de quem está com a 
2ª dose da vacina CoronaVac/Butan-
tan atrasada ou programada para 
essa data. Também serão atendidos 
moradores acima de 18 anos que re-
ceberam o imunizante da Pfizer há 
mais de 21 dias e adolescentes entre 
12 e 17 que tenham sido vacinados 

há mais de 8 semanas com este antí-
geno. Trabalhadores da área da saú-
de e imunossuprimidos que tenham 
tomado a 2ª dose há, pelo menos, 6 
meses ou 28 dias, respectivamente, 
também podem procurar o Salão da 
Terceira Idade nesta data para rece-
berem a 3ª dose.

“Morador com mais de 18 anos 
que ainda não tomou a vacina pode 
se dirigir ao local em qualquer um 
desses dias para ser imunizado”, ex-
plicou o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. “Já a 
aplicação de 1ª dose em adolescen-
tes entre 12 e 17 anos está tempo-
rariamente suspensa. Aguardamos 
o envio de novos lotes do imunizan-
te pelo Governo do Estado”.

De acordo com balan-
ço semanal divulgado nesta 
quinta-feira, dia 21 de outu-
bro, pelo Departamento Mu-
nicipal de Saúde, Holambra 
segue sem casos fatais cau-
sados pela Covid-19 há 55 
dias. Cinco novos casos fo-

ram registrados nos últimos 
7 dias. No momento, não há 
pessoas em internação hos-
pitalar e apenas 3 pacientes 
com suspeita aguardam, em 
isolamento, o resultado de 
exames. Desde o início da 
pandemia o município to-

taliza 2.106 casos: 
2.091 curados e 
15 óbitos.

Com popu-
lação estima-
da em 15.272, 
cerca de 10.530 
habitantes já to-

maram a segunda dose 
ou a dose única do 

imunizante contra 
o novo coronaví-
rus, completando 
o ciclo vacinal. O 

número corres-
ponde a 68,9% da 

população. Até o momento, 
13.100 pessoas tomaram a 
primeira dose, 10.117 a se-
gunda, 513 a dose de reforço 
e 413 a dose única. Os dados 
são do Vacinômetro do Esta-
do de São Paulo, atualizados 
no dia 21 de outubro.

“Desde sempre, 
juntos por Holambra.”

Edição extra impressa

Circulará 27/10
No aniversário de Holambra

Apoio:

A vacinação segue hoje, dia 22 de outubro, no Salão da Terceira Idade, das 
8h às 12h e das 13h às 15h. O atendimento será por ordem de chegada 
e é destinado a moradores com a 2ª dose da vacina Fiocruz/AstraZeneca 
atrasada ou programada para essa data e trabalhadores da área da saúde e 
imunossuprimidos que tenham tomado a 2ª dose há, pelo menos, 6 meses 
ou 28 dias, respectivamente. Maiores de idade que tenham tomado a 1ª 
dose da vacina da Pfizer até o dia 1º de outubro também serão atendidos. 
Em todos os casos é necessário apresentar documento oficial com foto e 

CPF. Para recebimento de 2ª e 3ª doses é preciso apresentar ainda o com-
provante de vacinação anterior.
“É com muita satisfação que observamos um período de quase dois meses 
sem óbitos causados pela doença. É um reflexo de meses de trabalho in-
cessante de prevenção e aplicação de protocolos sanitários, além da vaci-
nação. Mais uma vez, peço para que todos continuem usando máscaras e 
utilizando o álcool em gel regularmente para mantermos os riscos de con-
tágio sob controle”, declarou o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias.
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Cidade sedia evento sobre prevenção ao câncer 

de mama e empoderamento feminino

Prefeito inaugura Chafariz do Boulevard Holandês

Holambra irá receber na 
próxima quarta-feira, dia 
27 de outubro, uma ação 
voltada exclusivamente ao 
público feminino. A inicia-
tiva é realizada em celebra-
ção ao Outubro Rosa, mo-
vimento internacional de 
conscientização para o con-
trole do câncer de mama. 
Ela irá ocorrer a partir das 
19h30 no Auditório da Câ-
mara Municipal de Verea-
dores. A entrada é gratuita.

O evento “Outubro Rosa 
- o poder interior da mu-
lher”, é promovido com 
apoio da Câmara e da Pre-
feitura Municipal e irá con-
tar com duas palestras. A 
primeira, com a enfermei-
ra do PSF Santa Margari-
da, Tayane Bronzatto, irá 
abordar a importância da 
informação sobre a doen-

ça e a realização periódica 
de exames, visando o diag-
nóstico precoce. A segunda, 
ministrada por Alessandra 
Algarin, tratará do empo-
deramento feminino, auto-
estima e cooperação entre 
mulheres.

“Trata-se de uma inicia-
tiva importante para pro-
mover a conscientização 
sobre a doença, a preven-
ção e o tratamento”, expli-
cou a enfermeira Tayane. 
“Aqui na cidade, durante 
todo o mês de outubro, o 
número de mamografias 
disponíveis por meio da 
rede municipal de saúde foi 
ampliado, passando de 50 
para 100 procedimentos. 
Não há fila de espera e os 
exames agendados serão 
realizados ainda este mês”, 
ressaltou.

De acordo com o Insti-
tuto Nacional do Câncer 
(INCA), em 2020 mais de 
2,3 milhões de mulheres 
no mundo descobriram 

que estavam com câncer de 
mama. Esse tipo de tumor é 
o que mais acomete a popu-
lação feminina brasileira e 
representa cerca de 24,5% 

de todos os tipos de neo-
plasias diagnosticadas.

A Câmara Municipal de 
Holambra fica na Rua Dr. 
Jorge Latour, 152, Centro.

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, inaugurou 
nesta quinta-feira, dia 21 de 
outubro, a mais nova atração 
turística da cidade: um cha-
fariz localizado na rotatória 
em frente ao Boulevard Ho-
landês, no centro da cidade. 
Além de Capato, a cerimônia 

contou com a presença do 
vice-prefeito, Miguel Espe-
rança, vereadores, diretores 
municipais e representantes 
da sociedade civil.

Feito de alvenaria, o cha-
fariz é revestido de azulejos 
– alguns deles com motivos 
holandeses, como moinhos e 

tamancos. No centro há uma 
escultura em forma de tulipa, 
confeccionada em aço inox. Os 
jatos de água contam com ilu-
minação colorida, com tecno-
logia LED. A área ao redor da 
atração recebeu um trabalho 
paisagístico. Foram investidos, 
ao todo, cerca de R$ 400 mil.

“Neste momento de reto-
mada das atividades econô-
micas, Holambra reforça sua 
posição no cenário turístico 
do Estado de São Paulo e se 
destaca, garantindo mais 
charme e um novo e encan-
tador atrativo a moradores e 
visitantes”, avalia o prefeito.

Segundo ele, a construção 
foi feita no principal corredor 

de acesso à Capital Nacional 
das Flores, em um ponto de 
grande fluxo de holambren-
ses e que está entre os mais 
concorridos pelos turistas. 
“É uma obra que valoriza 
esse espaço e que deixa nos-
sa cidade ainda mais bonita”, 
reforça a diretora municipal 
de Turismo e Cultura, Ales-
sandra Caratti.
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Confira os projetos aprovados na última 
segunda-feira na Câmara de Holambra

Nas sessões realizadas 
no dia 18 de outubro, pro-
movidas pela Câmara Mu-
nicipal de Holambra, oito 
projetos foram discutidos, 
votados e aprovados, leis 
orçamentárias (Plano Plu-
rianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), homena-
gem ao pioneiro Sr Wim 
Welle, medidas de proteção 
aos animais e de segurança 
contra incêndios, progra-
ma Bombeiros na Escola, 
acesso e circulação de ôni-
bus turísticos na cidade e 
infraestrutura para a tec-
nologia 5G. Os projetos se-
guem para sanção ou veto 
do Prefeito.

Após ouvir a população 
nas Audiências Públicas 
promovidas pelo Executivo 
e Legislativo, e análise da 
Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade, 
vereadores aprovaram em 
dois turnos os projetos de 
lei que estabelecem o Plano 
Plurianual 2022-2025 (PL 
23/2021) e a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 2022 
(PL 024/2021). 

O Plano Plurianual 
(PPA) define as diretrizes, 
objetivos e metas a serem 
seguidos pelo Governo Mu-
nicipal no período de 2022 
a 2025. Enquanto a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) aponta as metas e 
prioridades do governo 
para 2022, orientando a 
elaboração da Lei Orça-
mentária Anual (LOA)

Como forma de reco-
nhecer a importância da 
vida do Senhor Wilhelmus 
Albertus Bernardus Welle 
que muito contribuiu para 

o desenvolvimento do mu-
nicípio, a Câmara Municipal 
de Holambra aprovou por 
unanimidade o projeto de 
lei (PL 029/2021), de auto-
ria do vereador Oriovaldo 
Venturini, que denomina 
a Praça Pública localizada 
aos arredores do Moinho 
Povos Unidos como Praça 
Wim Welle. 

Wim Welle (1915-2004) 
nasceu na Holanda e aos 33 
anos de idade foi pionei-
ro na imigração holande-
sa para o Brasil em 1948. 
Conhecido como “Guilher-
me Calça Curta” porque 
devido ao calor tropical 
aderiu cedo a calças cur-
tas, participou ativamente 
do processo de desmata-
mento, abertura de ruas, 
construção das moradias 
e formação da Cooperativa 
Agropecuária de Holambra. 
Idealizou e supervisionou 
projetos em diversas áreas, 
como a construção da Nos-
sa Prainha, Clube Fazenda 
Ribeirão e Cemitério. Além 

disso, considerado o fotó-
grafo oficial da comunida-
de, acumulou um acervo 
de mais de 6 mil negativos 
e montou o “Foto Hall” do 
Museu Histórico e Cultural. 

O Projeto de Lei Com-
plementar n.º 005/2021 
que visa atualizar a Seção 
IV do Código de Posturas 
do Município de Holambra, 
instituído em 1995, escla-
recendo o que é a prática 
de maus-tratos, abandonos 
e omissão de socorro con-
tra os animais, tanto da fau-
na urbana e nativa, como 
os domesticados, exóticos 
e as mais variadas espé-
cies também foi discutido 
e aprovado. O texto exem-
plifica situações que aten-
te contra a saúde e neces-
sidades naturais, físicas e 
mentais dos animais, como 
privação de água e alimen-
tos, agressão e abandono, 
provocar envenenamento, 
entre outros.

Todos os vereadores vo-
taram a favor do projeto 
(PL 031/2021) que institui 
o programa “Bombeiro nas 
Escolas” como carga obriga-
tória no curriculum escolar 
de alunos da rede municipal 
de ensino. O programa será 
ministrado e desenvolvido 
pelo Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo e observará 
um conteúdo programático, 
através de aulas teóricas e 
práticas, de maneira pre-
sencial ou por meios virtu-
ais, de prevenção de aciden-
tes, como agir em situações 
de emergência, bem como, 
noções de primeiros socor-
ros em geral. 

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

Segunda a sexta das 6h as 22h
Sábados, domingos e feriados das 8h as 12h

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

Ainda relativo a medi-
das de segurança contra in-
cêndios, a Câmara aprovou 
por unanimidade o proje-
to de lei n.º 032/2021, ao 
qual define que edificações 
com área de construção su-
perior a 1.000m² deverão 
instalar e entregar hidran-
te público completo ao mu-
nicípio, quando ocorrer a 
solicitação da primeira vis-
toria pelo Corpo de Bom-
beiros ou qualquer modifi-
cação no empreendimento.

Também foi votado e 
aprovado a propositura (PL 
025/2021) que tem como 
objetivo incentivar a viabi-
lização e instalação da nova 
tecnologia de conectivida-
de 5G no município. O texto 
estabelece o procedimento 
para instalação de infra-
estrutura de suporte para 
Estação Transmissora de 
Radiocomunicação (ERT) 
autorizada pela Agência 

Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel).

Quanto ao turismo, to-
dos os vereadores foram 
favoráveis ao projeto de 
lei n.º 028/2021 que esta-
belece normas e discipli-
na o acesso, a circulação e 
o estacionamento de veí-
culos de fretamento turís-
tico (ônibus, micro-ôni-
bus e vans) provenientes 
de outros municípios. A 
propositura define que 
por dia serão liberados 
os vinte primeiros ônibus 
que fizerem inscrição na 
plataforma do Departa-
mento de Turismo e Cul-
tura de Holambra e que 
excursões com mais de 
10 pessoas deverão estar 
acompanhados por Guia 
de Turismo Regional ha-
bilitado. No texto há ainda 
orientação, procedimen-
tos e menções a situações 
excepcionais.
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Na próxima terça-

feira ocorrerá 
Audiência Pública 

para debater a LOA

A Câmara Municipal de 
Holambra promoverá no 
dia 26 de outubro, a par-
tir das 18h30, Audiência 
Pública para discutir a Lei 
Orçamentária Anual (LOA 
2022).

A Lei Orçamentária 
Anual, prevista no Projeto 
de Lei n.º 30/2021, é um 
planejamento que estima 
a receita e fixa a despesa 
municipal para o exercício 

financeiro do próximo ano.
Durante a reunião os 

munícipes poderão escla-
recer dúvidas e fazer obser-
vações sobre a proposta. A 
Audiência Pública aconte-
cerá no Plenário da Câma-
ra Municipal de Holambra 
(Rua Dr. Jorge Latour, nº 
152, Centro) e também 
será transmitida ao vivo 
pela internet nos meios de 
comunicação da Casa.

Coisas de 
Holambra...

Os Trajes Típicos Holandeses

No mês em que se comemora o dia do poeta 
(20/10) e o dia nacional da poesia (31), me veio à 
mente uma lembrança de alguns poemas, escri-
tos por Cecília Meireles. Ela viajou para os Países 
Baixos na primavera de 1951, quando ficou por 
2 semanas. Durante sua estadia, e mesmo anos 
mais tarde, escreveu sobre a arquitetura, os ca-
nais, as flores e as pessoas.
Na parte III. “Paisagens com figuras”, do poema 
intitulado “Desenhos da Holanda”, Cecília des-
creve os holandeses:

“As toucas de renda,
As pesadas saias franzidas,

Preto, encarnado, azul,
Tarde de domingo na ilha de Marken.”

O que me fez lembrar de uma curiosidade: você 
sabia que as roupas que utilizamos na dança 
folclórica holandesa, apresentada na Expoflora, 
são baseadas nos trajes típicos desta região? 
Pois é! E como eles são compostos?
É importante ressaltar que os Países Baixos pos-
suem 12 províncias e, cada uma, tem suas ves-
timentas tradicionais. O tipo de vestido mais 
conhecido, entretanto, considerado o traje na-
cional, veio justamente do sul da província de 
Volendam (ao lado de Marken) e ainda é usado 
pelas mulheres holandesas para apresentações 
aos turistas.
As roupas femininas são compostas de blusa, 
saia, avental e um adorno na cabeça, carinho-

samente por nós apelidado de “chapeuzinho”. 
Uma peça bastante característica é conhecida 
como kraplap, que é uma peça retangular utili-
zada na parte da frente e de trás do peito. Origi-
nalmente, o kraplap pertencia à roupa interior e 
não despertava a atenção. Em Volendam, o kra-
plap é coberto por uma blusa e adornado com 
bordados de flores.
Já as vestimentas masculinas, eram bastante 
simples: calça, blusa e chapéu. A peça masculi-
na mais famosa é o klepbroek, que, ao invés de 
zíper, possui uma peça de tecido que serve para 
tampar a abertura frontal da calça.
Nos pés, os icônicos tamancos finalizam o visu-
al. Feitos em madeira e entalhados à mão, eles 
eram perfeitos para o solo pantanoso das terras 
baixas que compunham os campos daquela 
área. O segredo para usar os tamancos está nas 
meias de lã, que ajudavam a aquecer os pés e 
protege-los do frio nórdico. Por aqui, as meias 
tem mais a função de amenizar o atrito provo-
cado pela madeira com os pés dos dançarinos. 
Obviamente, eu jamais chegarei a descrever os 
holandeses e seus trajes tão bem como fez Cecí-
lia Meireles. Por isso, sugiro que você leia a obra 
“Doze Noturnos da Holanda” e descubra, você 
mesmo, toda beleza por trás de cada palavra uti-
lizada por ela nesses poemas. #ficaadica

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

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

http://
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Água de chuva não pode estar ligada à rede de esgoto

A temporada de chuvas 
nem bem começou e a Águas 
de Holambra tem lidado com 
inúmeros casos de entupi-
mento de esgoto. Na maioria 
das vezes, isso ocorre por 
ligação irregular, especial-
mente quando a rede de água 
pluvial está ligada à rede de 
esgoto. De acordo com o co-
ordenador de Operações e 
Serviços da Águas de Ho-
lambra, Alan Pedra, em dias 

de chuva há um aumento de, 
aproximadamente, 70% nos 
casos de entupimentos.

“As redes coletoras de 
esgoto são dimensionadas 
para receber exclusivamen-
te efluentes, sendo que toda 
água de chuva deve ser des-
tinada às guias e bocas de 
lobo (bueiro), que são proje-
tadas para esse volume que, 
aliás, é muito maior que o de 
esgoto”, afirma Alan.

Esta prática, além de ilegal, causa transtornos e prejuízos, pois provoca entupimento, 
rompimento de tubulação e transbordamento de esgoto nas ruas ou dentro do imóvel

Os entupimentos acon-
tecem porque os tubos que 
recebem a água de chuva 
coletam também a água dos 
ralos dos quintais e das ga-
ragens. “Dessa forma, a rede 
de esgoto recebe também 
grande quantidade de terra, 
pedras e poeira. Como a rede 
de esgoto não é projetada 
para receber esse volume de 
materiais, ocorrem os entu-
pimentos e até o retorno de 
esgoto dentro das residên-
cias. Infelizmente, é um ab-
surdo a quantidade de lixo 
removida das tubulações 
principalmente nestas épo-
cas”, diz o coordenador.

A Águas de Holambra 

lembra que a ligação corre-
ta da água pluvial e da rede 
coletora de esgoto na resi-

dência evita entupimentos 
e retorno de esgoto, além de 
prejuízos.

– As águas de chuva devem ser conduzidas para as sar-
jetas, de onde vão para as bocas de lobo e seguem seu 
trajeto para os rios;
– Para verificar se as instalações de sua residência estão 
corretas, basta jogar um pouco de corante no ralo do 
quintal de seu imóvel. Se a água colorida chegar até a 
sarjeta, significa que a ligação está correta;
– Para regularizar as instalações, tanto da ligação da rede 
de esgoto do imóvel ou para deslacrar a caixa de inspe-
ção, é preciso contatar o serviço de um pedreiro de sua 
confiança.

Faça a coisa certa
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Feriado prolongado altera funcionamento 

de serviços e espaços públicos
Os serviços e espaços pú-

blicos de Holambra sofrerão 
alterações no funcionamento 
em função dos feriados pre-
vistos para o período de 28 
de outubro a 2 de novembro. 
No dia 28, quinta-feira, é ce-
lebrado o Dia do Funcionário 
Público, com ponto faculta-
tivo nas repartições. As co-
memorações do aniversário 
de emancipação político-ad-
ministrativa do município 
foram transferidas do dia 27 
para o dia 29 de outubro, sex-
ta-feira. E no dia 2 de novem-
bro, terça-feira, ocorre a cele-
bração do Dia de Finados.

O Paço Municipal, as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), o Espaço do Empreen-
dedor e a Biblioteca Munici-
pal permanecerão fechados 
entre os dias 28 de outubro 
e 2 de novembro, retomando 
as atividades na quarta-feira, 
dia 3. A Farmácia Municipal 

manterá o atendimento nos 
dias 29 de outubro e 1º de 
novembro, suspendendo as 
atividades nos dias 28 deste 
mês e 2 do próximo. A Poli-
clínica Municipal funcionará 
normalmente para atendi-
mentos de urgência e emer-
gência todos os dias.

Os ônibus municipais cir-
cularão de forma regular, ex-
ceto no dia 2 de novembro, 
terça-feira, quando seguirão 
a grade de horários de do-
mingo, reduzida. A coleta de 
resíduos recicláveis será sus-
pensa nos dias 29 de outubro 
e 2 de novembro, sendo rea-
lizada normalmente nos dias 
28 de outubro e 1º de novem-
bro. A coleta de lixo domésti-
co não sofrerá interrupção. 
O Moinho Povos Unidos, o 
Parque Van Gogh e o Parque 
Cidade das Crianças estarão 
abertos entre os dias 28 de 
outubro e 2 de novembro.

Passeio de trenzinho faz a alegria dos alunos 
da rede municipal em comemoração ao Dia das Crianças

Escolares Municipais de Ho-
lambra, marcadas para os dias 
25 e 26 de outubro, e da pa-
lestra “Ética e convivência na 
Escola”, voltada aos 180 ser-

vidores não-docentes do de-
partamento em comemoração 
ao Dia do Servidor Público. A 
diretora da pasta, Claudicir Pi-
colo, destacou a variedade dos 

encontros programados. “Os 
eventos deste mês abrangem 
capacitação de professores e 
não-docentes, prática de es-
portes e, claro, muita diversão. 

O passeio de trenzinho é uma 
atividade diferente e que traz 
alegria e lazer, ingredientes 
fundamentais para qualquer 
criança”, disse.

Os alunos a partir do Mater-
nal I da Educação Infantil até o 
5º ano do Ensino Fundamen-
tal I das creches e escolas mu-
nicipais estão realizando uma 
atividade diferente e divertida 
durante esta semana: para co-
memorar o Dia das Crianças, 
o Departamento Municipal de 
Educação organizou passeios 
de trenzinho, que acontecem 
de forma escalonada entre os 
dias 19 e 22 de outubro. Cada 
passeio dura cerca de 40 mi-
nutos e inclui uma visita ao 
Parque Cidade das Crianças.

A atividade faz parte da 
programação do Mês da Edu-
cação, que prevê ainda a re-
alização das finais dos Jogos 

A concessionária Águas 
de Holambra informou que 
não haverá expediente em 
seu posto de atendimento 
entre 28 de outubro e 2 de 
novembro. O trabalho será 
retomado na quarta-feira, 

dia 3. Em caso de dúvidas 
ou solicitações, o usuário 
deve entrar em contato com 
a concessionária pelos ca-
nais 0800 595 3333 (fixo, 
24 horas), (19) 3512-3411 
(segunda a sexta, em horá-

rio comercial), WhatsApp: 
(19) 97405-9200 (segunda a 
sexta, em horário comercial), 
ou pela plataforma de Servi-
ços Online, disponível no site 
www.aguasdeholambra.com.
br e no aplicativo Águas APP.
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Continua nesse sábado a Campanha de Adoção de Animais

A Prefeitura de Holambra 
realiza no próximo sábado, 
dia 23 de outubro, mais uma 
etapa do projeto “Patinhas 
de Holambra”. Voltada à ado-
ção responsável de cães, a 
ação acontece das 10h às 
14h na Alameda Maurício de 
Nassau, próximo aos guar-
da-chuvas coloridos. Para 
adotar um animal o interes-
sado deverá preencher uma 
ficha com seus dados com-
pletos. Além da adoção pre-

sencial, é possível realizar 
esse ato de carinho através 
do Instagram do projeto (ht-
tps://www.instagram.com/
patinhasdeholambra/), que 
também apresenta os cães 
disponíveis. O projeto conta 
com os parceiros e colabo-
radores Recanto Pet, Agro-
pet, Animais Vet Agro, Saúde 
Animal, Pet House e Flores 
na Mão.

“O Patinhas de Holambra 
é um projeto realizado com 

muito carinho, envolvendo 
servidores de vários depar-
tamentos de forma voluntá-
ria. Através dele, 26 cãezi-
nhos já ganharam um novo 
lar, o que nos auxilia a mini-
mizar um problema da área 
de zoonoses, já que perma-
necendo nas ruas os animais 
podem transmitir doenças 
para seres humanos”, expli-
cou o diretor do Departa-
mento Municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Se os ex-companheiros 
estiverem de acordo, po-
dem tentar a via extraju-
dicial através do Cartório, 
desse modo tornam o pro-
cedimento menos traumá-
tico, além de muito mais 
rápido e menos custoso. 
Acompanhados de um 
advogado, precisam pre-
encher basicamente dois 
requisitos: (a) não possuí-
rem filhos menores e (b) a 
esposa não estar grávida.

Contudo, caso não pre-
encham, devem procurar a 
via judicial. O divórcio con-
tinuará consensual, contu-
do, seguirá o procedimen-
to na Justiça.

O advogado deverá 
informar ao Juiz sobre 
a guarda dos filhos, que 
pode ser unilateral, fican-
do as crianças sob a res-
ponsabilidade de um dos 
genitores, ou compartilha-
da, quando ambos respon-
dem de maneira conjunta. 

Em seguida, é definida 
a pensão alimentícia. Mes-
mo nos casos de guarda 
compartilhada, os alimen-
tos devem ser acordados 
de forma clara, já que os 
pais podem ter condições 
financeiras diferentes. Na 
guarda unilateral, o ge-
nitor que não ficou com 
a guarda deve contribuir 
para o sustento dos filhos 
de maneira proporcional, 
respeitada sempre a sua 
capacidade de pagamento 
e a necessidade das crian-
ças. Não adianta querer 
cobrar mais de quem não 
tem de onde tirar.

Também deverá ser 
informado ao juízo como 
se realizará a partilha de 

bens do casal. Nessa hora 
é importante observar o 
regime de bens adotado no 
casamento e realizar a par-
tilha de acordo com o que 
determina a lei, separando 
o que ambos possuíam an-
tes do casamento e do que 
conseguiram juntos, na 
constância da união, para 
só então realizar a divisão.

A respeito das despe-
sas, o ex-casal deverá arcar 
com os honorários advoca-
tícios, com as custas judi-
ciais, que serão calculadas 
com base no “valor atribuí-
do à causa” e, por fim, com 
os impostos a depender da 
forma da partilha realiza-
da.

Se feito de maneira cor-
reta, o divórcio encerra a 
vida civil em comum do 
casal e evita qualquer pro-
blema futuro. Portanto, ser 
acompanhado e orientado 
por um bom profissional 
é de extrema importância, 
já que a análise criteriosa 
de cada caso pode revelar 
nuances e necessidades 
específicas que devem ser 
observadas durante o pro-
cesso.

Diego Barboza Filipini –  
OAB 420.389

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

Vou me divorciar. E agora?

Nova etapa da Operação 
Cata-Bagulho acontece na 

próxima semana
Moradores devem evitar depósito irregular do lixo. Manter a cidade 

limpa e organizada é um dever e um esforço coletivo

Segunda-feira, 25 de outubro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 26 de outubro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Moradas das Flores e Centro
Quarta-feira, 27 de outubro: Imigrantes, Vila Nova, Residencial Moinho
Quarta-feira, 3 de novembro: Residencial Van den Broek, Pinhalzinho, Camanducaia e Residencial Vila das Tulipas

Confira com atenção o cronograma da Operação Cata-Bagulho:

A Prefeitura de Holambra 
realiza no próximo sábado, 
dia 23 de outubro, mais uma 
etapa do projeto “Patinhas de 
Holambra”. Voltada à adoção 
responsável de cães, a ação 
acontece das 10h às 14h na 
Alameda Maurício de Nas-
sau, próximo aos guarda-
-chuvas coloridos. Para ado-
tar um animal o interessado 
deverá preencher uma ficha 
com seus dados completos. 
Além da adoção presencial, é 
possível realizar esse ato de 
carinho através do Instagram 
do projeto (https://www.
instagram.com/patinhas-
deholambra/), que também 
apresenta os cães disponí-
veis. O projeto conta com os 
parceiros e colaboradores 

Recanto Pet, Agropet, Ani-
mais Vet Agro, Saúde Animal, 
Pet House e Flores na Mão.

“O Patinhas de Holambra 
é um projeto realizado com 
muito carinho, envolvendo 
servidores de vários departa-
mentos de forma voluntária. 
Através dele, 26 cãezinhos já 

ganharam um novo lar, o que 
nos auxilia a minimizar um 
problema da área de zoonoses, 
já que permanecendo nas ruas 
os animais podem transmitir 
doenças para seres humanos”, 
explicou o diretor do Depar-
tamento Municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Descomplicando o juridiquês
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Atualize seu cadastro!

Como fazer a solicitação
Vá até a nossa loja de atendimento com 
os seguintes documentos:

Alteração de proprietário
Matrícula do imóvel ou contrato de
compra e venda, CPF e RG.

Alteração de inquilino
Contrato de locação, CPF e RG.

Mantenha sua titularidade atualizada
e tenha acesso a nossos serviços

Ligação de água
Histórico de consumo
Endereço da fatura 
Serviços online

Comprou ou alugou imóvel?

Vitória do Imigrantes sobre o Juventude por  
4 a 0 na abertura da Copa de Futebol Amador

Agenda de atividades na Associação 
Comercial voltada aos associados

A Copa de Futebol Amador 
de Holambra teve início no úl-
timo final de semana com 16 
gols assinalados em 8 jogos: 
uma média de dois gols por 
partida. A abertura aconteceu 
na sexta-feira, 15 de outubro, 
no Estádio Municipal Zeno 
Capato, com vitória do Imi-
grantes sobre o Juventude por 

4 a 0. A Copa terá prossegui-
mento nesta sexta-feira, dia 
22, quando Galácticos e Jack 
Flores se enfrentam a partir 
das 19h no Centro.

O diretor do Departamen-
to Municipal de Esportes, 
André Luiz Buzzerio, apro-
vou o retorno dos times aos 
gramados após meses de 

suspensão das atividades 
em função da pandemia. “A 
primeira rodada atendeu às 
expectativas. Partidas mo-
vimentadas, muitos gols e 
comparecimento da torcida. 
Estamos felizes com o retor-
no na competição. Os holam-
brenses gostam muito do fu-
tebol amador”, avaliou.

Sexta-feira, 22 de outubro, às 19h: Galácticos X Jack Flores (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 22 de outubro, às 20h45: Clube X Resenha (Estádio Municipal) 
Domingo, 24 de outubro, às 8h30: Galunáticos X Figueirense (Fundão) 
Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Real Conquista X Vila Nova (Fundão) 
Domingo, 24 de outubro, às 8h30: Juventude X Mercenários (Palmeirinha) 
Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Nacional X Bar Sem Lona (Palmeirinha) 
Domingo, 24 de outubro, às 8h45: CRB X Los Hermanos (Estádio Municipal) 
Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Grêmio Holambra X Santa Cruz (Estádio Municipal)

Imigrantes 4 x 0 Juventude 
Figueirense 1 x 0 Grêmio Holambra 
Vila Nova 3 x 1 Los Hermanos
Mercenários 1 x 3 Clube
Jack Flores 0 x 0 Galunáticos 
Nacional 1 x 0 Real Conquista 
Bar Sem Lona 0 x 0 CRB
Santa Cruz 2 x 0 Galácticos

Agenda completa outubro/novembro

26/10, das 8h30 às 10h: Orientação em Marketing
04/11, das 8h30 às 10h: Orientação em Gestão de finanças
09/11, das 8h15 às 9h30: Palestra A arte de vender e atrair clientes
23/11, das 8h às 10h30: Conexão de Negócios ACE, encontro do 
grupo Extreme
25/11, das 8h às 10h30: Conexão de Negócios ACE, encontro do 
grupo Conexão Ativa

Confira a tabela de jogos da 2ª rodada:Confira os resultados da 1ª rodada:

A Associação 
Comercial de 
Holambra (ACE), 
numa parceria em-
presarial, oferece 
Orientação em 
Marketing e comu-
nicação , Finanças 
e Contabilidade, 
para empresas 
associadas.  
O atendimento é individual e limitado a três empresas por 
sessão.
Reserve com antecedência para garantir vaga, pelos tele-
fones 3802-2020 ou (11) 9 8873-5259 (clique e comece seu 
atendimento: https://wa.me/5511988735259)
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

Seguem abertas, até o dia 
04/11, as inscrições para o Ves-
tibular do Grupo UniEduK (Uni-
MAX, UniFAJ, FAAGROH). Para 
isso, os interessados devem se 
inscrever pelo link - https://gru-
pounieduk.amigoedu.com.br/ e, 
em seguida, efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição no valor de 
R$20,00 (que será revertido para 
ações sociais). 

Com mais de duas décadas de 
atuação, o Grupo UniEduK possui, 
de fato, instituições reconhecidas 
com nota máxima (5) pelo MEC 
- Ministério da Educação - tanto 
em corpo docente como em infra-
estrutura e Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). Desse modo, oferece 
mais de 25 opções de cursos nas 
áreas de Saúde; Humanas/Gestão 
e Negócios; Exatas e Agronegócio.

Sua infraestrutura moderna 
conta com 10 campi nas cidades 
de Indaiatuba, Jaguariúna e Ho-
lambra, em espaços como Hospital 
Veterinário, Interclínicas, Centro 
Clínico de Especialidades Médicas, 
Centro de Pesquisas Ambientais 
Agropecuárias, entre outras salas 
de aulas e laboratórios equipados 
de acordo com as necessidades do 
mercado de trabalho.

Além disso, as instituições de 
ensino que compõem o grupo 
educacional priorizam as aulas 
práticas desde o primeiro dia de 
aula em todos os cursos a fim de 
preparar o aluno para sua futura 
atuação profissional. Para isso, a 
instituição de ensino conta com 
o Modelo de Ensino Educar, que 
utiliza de metodologias ativas, 
onde o aluno é o protagonista de 
sua jornada de aprendizagem.

Igualmente, o Grupo UniEduK 

possui diversas parcerias nacio-
nais e internacionais que possibi-
litam a multidisciplinaridade do 
aprendizado; assim como promove 
responsabilidade social por meio 
dos diversos projetos e programas 
que, como resultado, beneficiam a 
sociedade local e regional. 

Outro dado importante do 
Grupo UniEduK é que mais de 
90% de seus alunos conquis-
tam um emprego em sua área 
de atuação até antes mesmo de 
concluírem a graduação. Isso por-
que diversos cursos oferecem as 
certificações intermediárias, ou 
seja, ao concluir um conjunto de 
disciplinas, o aluno adquire uma  
habilitação parcial em um deter-
minado assunto, podendo já atu-
ar naquela área. 

Prova on-line do vestibular do 
grupo unieduk 

A realização da prova objetiva 
e redação do Vestibular do Gru-
po UniEduK será on-line, no dia 
06/11, das 9h às 12h.

Os alunos aprovados neste 
processo seletivo, após efetuarem 
a matrícula, iniciarão o semestre 
letivo em 2022. 

Confira a lista de cursos: 
Administração; Arquitetura 

e Urbanismo; Biomedicina; Ci-
ência da Computação; Ciências 
Contábeis;  Direito; Educação Fí-
sica (bacharelado); Educação Fí-
sica (licenciatura); Enfermagem; 
Engenharia Agronômica; Enge-
nharia Civil; Engenharia de Con-
trole  e Automação; Engenharia 
de Produção; Engenharia Elétrica; 
Farmácia; Fisioterapia; Medicina 
Veterinária; Nutrição; Psicologia. 

Inscrições para o Vestibular do Grupo 
UniEduK seguem até dia 04/11 A Previdência Social é a reserva 

financeira que se faz no presente 
pensando no futuro. Objetivo é que 
o dinheiro acumulado ao longo de 
anos seja usado pelo trabalhador 
quando se aposentar ou caso perca 
a capacidade de trabalhar ou, ainda, 
no momento de realizar um projeto 
devida.

Apesar de a previdência privada 
não ser gerida pelo governo, ela é 
regulamentada e fiscalizada pela Su-
perintendência de Seguros Privados 
(Susep), um órgão federal que aca-
ba dando mais segurança aos bra-
sileiros que querem ter um plano. 
O pagamento do INSS é importante 
não apenas pela aposentadoria, mas 
para ter acesso aos demais benefí-
cios previdenciários, como auxílio-
-doença, salário maternidade, apo-
sentadoria por invalidez e  pensão 
por morte.

Para ter todos os direitos garanti-
dos é fundamental ter planejamento 
e conhecimento. A ConfiePrev Solu-
ções Previdenciárias, localizada em 
Campinas, é especialista no assunto 
e auxilia muitos neste processo. O 
histórico dos profissionais da Confie 
é ligado a previdência e esse é o di-
ferencial.

De acordo com eles, quanto antes 
procurar essa assistência é melhor, 
pois o planejamento é o melhor cami-
nho. “Tem pessoas que começaram 
muito cedo e partir do planejamento 
tem tempo suficiente para planejar 
o melhor momento para obter a me-
lhor aposentadoria”, explicam.

A previdência é uma grande pre-
ocupação entre os brasileiros, mas, 
apesar de todos os pesares, é o único 
ganho que é a atualizado anualmen-
te. “Não existe outra. Eu sempre digo 
que o melhor capital empregado 
pelo trabalhador é o regime geral de 
Previdência Social”, afirma o espe-
cialista Osmar Massola.

Atualmente, todo este proces-
so é feito de forma online e muitos 
dos requisitos podem não ser bem 

entendidos pela população, fazendo 
com que o pedido seja indeferido. Ou 
seja, o especialista é essencial para 
auxiliar prevendo, fazendo o plane-
jamento da aposentadoria e ajudar 
no momento em que você entra com 
o pedido da aposentadoria.

“Somos treinados. Temos vasta 
experiência que pode ajudar muitas 
pessoas”, finaliza.

“Previdência Rural”
A Aposentadoria Rural é destina-

da aos trabalhadores que trabalham 
na zona rural das cidades. Devido a 
essa condição, esses trabalhadores 
possuem requisitos diferentes dos 
trabalhadores da zona urbana, por-
que geralmente convivem com situ-
ações mais difíceis no dia a dia.

A ConfiePrev tem uma especia-
lista em aposentadoria rural que faz 
todo o acompanhamento do reque-
rente. A cada situação a especialista 
oferece todo o suporte necessário.

Para entrar em contato com a 
ConfiePrev Soluções Previdenciá-
rias mande um e-mail para atendi-
mento@confieprev.com.br ou com-
pareça até a Eip Cred Assessoria em 
Jaguariúna, localizado na Rua Cândi-
do Bueno, 905 - Centro.

Telefones para contato: (19) 
98333-2202 ou (19) 3847-1138.

"Previdência Social: garantia 
dos direitos do trabalhador"

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

A realização da prova objetiva e redação do Vestibular do Grupo UniEduK 
será on-line, no dia 06/11, das 9h às 12h
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
��������������

Especialista em Imóveis

Casa - Nova Holanda - Holambra
236 m2 constr./ 406 m2 total. Possui 3 dormit. sendo 2 suítes (1 c/ closet),
2 lavabos, sala de estar, de jantar, coz. e lavanderia c/ armários, despejo,
banheiro ext; mesanino c/ sala, escritório, piscina aquecida e 2 garagens.

VendaR$ 1.380.000,00  -

Casa - Res. Nova Holanda - Holambra
224,05 m2 constr./ 803,96 m2 total. Possui 3 dormitórios sendo 1
suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha c/ armários, banheiro social,
lavanderia e 2 vagas de garagens. 

VendaDe: R$ 920.000,00  Por: R$ 911.000,000 -

Casa - Res. Flor D’Aldeia - Holambra
210 m2 constr./ 12.000 m2 total. Possui 3 dormitórios, 1 suíte, sala,
cozinha, banheiro social, área de churrasqueira, banheiro externo e
2 vagas de garagens.

VendaR$ 1.350.000,00  -

Casa - Pq. Res. Groot - Holambra
150 m2 constr./ 250 m2 total. Possui 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala
de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
Portão eletrônico, cerca elétrica e interfone.

Venda

(19)  99365-8066

R$ 490.000,00  - 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 



13

www.jcholambra.com

1313

www.jcholambra.com

Edital Holambra, 22 de outubo de 2021 13
● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ●

CLASSIFICADOS

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.

 Procuro serviço de faxina, cobro R$ 100,00 a diária. 
       (19) 971548493 - falar com Janete

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 005/2021

O Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo 
artigo 239, Inciso III, do Regimento Interno, da 
Câmara Municipal, expede o presente edital de 
convocação, para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que 
ocorrerá no dia 26 de Outubro de 2021 (Terça 
- Feira), às 18:30 horas , nesta Casa de Leis, 
situado na Rua Doutor Jorge Latour, 152 – Centro 
– Holambra/SP,  para discussão da seguinte 
propositura: 

- PROJETO DE LEI Nº.030/2021, “ESTIMA A 
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA 
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022”.

Fica encarregada da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade. 

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Holambra, em 14 de outubro de 2021.

 

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Vereador/Presidente

Essa publicação custou R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) aos cofres públicos.

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00

 
RESTAURANTE CANTINA DA CEMA CONTRATA 

 ATENTENDE (BALCONISTA) 
 AUXILIAR DE COZINHA 
 COZINHEIRA 
 NECESSÁRIO TRANSPORTE PRÓPRIO 
 INÍCIO IMEDIATO 
 MORADORA EM HOLAMBRA, JAGUARIUNA OU ARTUR NOGUEIRA 

 

Enviar currículo para cantinairacema@gmail.com 

Rodovia SP 107, Santo Antônio de Posse – SP (dentro da Cooperativa Veiling) 

• Edição extra impressa
• Circulará 27/10
• No dia do aniversário da Cidade

“Desde sempre, juntos por Holambra.”

Polícia Municipal de Holambra recebe 
homenagem da Câmara dos Deputados

A Polícia Municipal de 
Holambra foi homenageada 
nesta quinta-feira, dia 21 de 
outubro, com uma moção de 
aplauso e louvor dos parla-
mentares da Comissão de 
Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado 
da Câmara dos Deputados. 
O reconhecimento se deve à 
participação da corporação 
em uma ação integrada da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, da Guarda Munici-
pal de Jaguariúna e da Polícia 

Municipal de Holambra que 
resultou na recuperação de 
uma carga roubada de pneus, 
avaliada em R$ 1,5 milhão. 

A homenagem, que aten-
de a um requerimento da de-
putada federal e policial Ká-
tia Sastre, do PL-SP, cita que a 
“intensa integração entre as 
forças de segurança de diver-
sas unidades e entes diferen-
tes, o apoio do policiamento 
rodoviário e do Águia, resul-
taram em uma operação lim-
pa e sem um disparo de arma 

de fogo sequer, com a prisão 
de todos os envolvidos e a re-
cuperação total da carga”.

“Holambra é destaque na 
região pelos altos índices de 
qualidade de vida e seguran-
ça”, pontuou o prefeito Fer-
nando Capato. “Nossa polícia 
é preparada e passa frequen-
temente por cursos de atua-
lização. Essa  homenagem é 
recebida com muita alegria 
e chega para coroar o exce-
lente trabalho desenvolvido 
pela corporação”.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Um dos maiores ícones da televisão brasileira, Glória Menezes está celebrando seu aniversário de 87 anos.  Gaúcha de Pelotas, 
ela nasceu  Nilcedes  Soares de Magalhães, no dia 19 de outubro de 1934. Glória é de uma geração onde a profissão de atriz não 

era vista com bons olhos pela sociedade. Com a paixão pelas artes cênicas maior do que qualquer intimidação social, fez parte do 
elenco da primeira novela brasileira, “2-5499 Ocupado”, exibida pela extinta Excelsior, em 1963. São mais de 50 anos de trabalhos, sempre 
memoráveis, na TV, no cinema e no teatro. Glória Menezes é incansável. O próprio nome artístico diz tudo: é uma GLÓRIA!

Uma senhorinha linda

Bárbara Paz se junta a Lima Duarte, Rafael Vitti, Larissa 
Manoela, Guilherme Prates, Roberta Gualda, Marcelo 
Escorel, Antonio Caloni, Gay Amarantos, Alexandra Ri-
chter, Marcos Veras, Monique Alfradique, Marisa Orth, 
Paloma Duarte, Alerte Salles, Paulo Betty, Marcello No-
vaes, Eriberto Leão e Werner Schunemann no elenco de 
“Além da Ilusão”. A equipe da novela já filme as primeiras 
cenas na cidade mineira de Poços de Caldas. A trama, 
escrita por Alessandra Poggi, tem direção de Luiz Henri-
que Rios e é estrelada por Rafael Vitti e Larissa Manoela. 
Aliás, será a estreia da Larissa, em novela, na TV Globo, já 
como protagonista da trama das oito. “Além do Tempo” 
será ambientada nos anos 1940. Vitti viverá um mágico 
que faz shows na rua e, assim, conhece a personagem 
de Larissa, com quem inicia um romance. Até que a 
moça morrerá. Anos depois, o protagonista vai se de-
parar com a irmã dela (também vivida pela atriz) e ficará 
encantado.

Quando compreenderes que a tua alegria 
depende exclusivamente de ti, nada mais 

te induzirá ao desalento

O lado ator do cantor Chay

Do Fantástico para o mundo

Quando Chay Suede entrou no palco da quinta tem-
porada do reality show musical Ídolos, da Record 
TV, tinha 17 anos (2010). Eu pensei : se a Record 
não contratar esse cara, a Globo vai fazer isso ime-
diatamente. Cara boa pinta, voz agradável, mas 
a Globo não se manifestou. Então, a Record TV 
contratou Chay, em 2011 para fazer um especial 
sob título Rebeldes, tipo Malhação (Globo).  Mas 
claro, a Globo estava de olho. Acabou a novela. 
Pronto, foi contratado pela emissora carioca para 
atuar na novela Império e conquistou uma legião 
de fãs. O galã longe da telinha desde o fim de “Amor 
de Mãe”, o ator Chay Suede teve seu contrato renova-
do pelo Grupo Globo. Muito provavelmente o nome dele 
deve ser reservado para alguma novela. Segundo consta, 
Chay também está cotado para estrelar a série sobre Ayrton Sen-
na na Netflix.  O Chay percebeu que sua vocação era ser ator e se deu bem. É isso.

Atual apresentador do Fantástico e futuro coman-
dante do BBB, Tadeu Schimidt também está cotado 
para apresentar o The Voice, em 2022. Segundo Flá-
vio Ricco e o site Notícias da TV, seu nome é o favo-
rito para comandar o reality show musical no ano 
que vem. A TV Globo ainda não decidiu porque está 
empenhada na edição e produção deste ano, com 
estreia marcada para o dia 26 de outubro ainda sob 
o comando de Tiago Leifert. Parece que Tadeu terá 
um logo caminho na emissora. 

Poços de Caldas 
em “Além do Tempo”


