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Executivo tem contas 
de 2019 aprovadas

Vacinação

6

3

Holambra realiza  hoje 
encontro com prefeitos de 
cidades estância do Estado

O evento, organizado pela Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de 
São Paulo, a Aprecesp, será realizado no Centro de Cultura e Eventos a partir das 13h30. 
Na reunião  será apresentado e votado o novo estatuto da entidade e ocorrerá a assembleia 
ordinária de prefeitos. 5

A prestação de contas 
ficou a disposição pelo 
período de 60 dias para 
análise da população e 
agora, o projeto de Decreto 
Legislativo aprovado 
segue para promulgação 
do Presidente da Câmara, 
Mauro Sérgio de Oliveira.

Saúde de Holambra conta 
com dias e local fixos 
para a vacinação contra 
a Covid-19. A imunização 
ocorre sempre às quartas 
e sextas-feiras no Salão da 
Terceira Idade, das  8h às 
12h e das 13 às 15h.

Natal Mágico de Holambra Copa Futebol Amador
Acompanhe a programação desse final de semana. Jogos da semi final acontecem neste domingo.
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Opinião2
Os cristãos de todas as bandei-

ras, neste período, se preparam 
para a festa de nascimento de Jesus, 
que veio ao mundo para uma men-
sagem revolucionária do “amai uns 
aos outros”, talvez o cerne do modo 
de ser cristão, pensado por Ele.

Mas os que se presencia é uma 
festa inteiramente modificada pelo 
capitalismo e potencializada pelas 
exigências do tal mercado. Os pre-
sentes o que deveriam significar a 
expressão do “eu te amo”, no sentido 
cristão da palavra, se tornaram um 
obrigação cada vez mais exigente 
ou uma frustração para aqueles 
que ficam sem eles.

O jantar, o almoço e a ceia de 
natal concebidos para serem mo-

mentos de congraçamento, união 
e de agradecimento a Jesus  no seu 
aniversário tornam-se,  muitas ve-
zes, numa orgia gastronômica ou 
de bebedeira  que não permitem um 
bom dia seguinte.

Transformou-se o Natal na úni-
ca festa de aniversário em que são 
os convidados que ganham presente 
e o Aniversariante é quase sempre 
esquecido. Ele é secundário, como 
uma antiga propaganda de uma 
ave natalina que tinha acabado nos 
supermercados. A  dona de casa de-
sesperada diz: ‘...não ! Sem ela não 
tem festa. Cancelem o Natal”! 

Quanto à relação com os outros, 
se o Aniversariante, travestido de 
sucesso, batesse à porta, por certo 

tomaria assento à mesa, mas se es-
tivesse travestido de pobre, pedinte 
miserável, seria visto apenas pelo 
olho mágico ou pela câmera de se-
gurança. O outro é aquele no qual 
se  espelha. 

Por certo a humanidade e os 
cristãos sobretudo  terão muito a 
aprender como deveria ser o modo 
ideal de se comemorar o aniversá-
rio de nascimento  de Jesus Cristo, 
o filho de Deus, aquele que veio dar 
vida aos seus irmãos, que veio lem-
brá-los que amar ao próximo como 
a si mesmo é a grande ação trans-
formadora da vida.  O outro é aque-
le em que Jesus se reflete. 

Ainda é tempo de pensarmos 
num Natal mais transformador. 

A proximidade do Natal

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

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Cansei de ler notícias contra-
ditórias sobre o mesmo assun-
to, Cansei de ser bombardeado 
por propaganda nas platafor-
mas onde muitas me impedem 
de ler uma notícia aparente-
mente importante, a menos 
que faça uma assinatura.

Na política, cansei dos caras 
de pau instalados no Palácio do 
Planalto, no dos Bandeirantes,  
e outros tantos pelo país afo-
ra; de assistir o despudor com 
que “deportáveis” da Câmara 
Federal e Senado zombam do 
povo e usam o dinheiro pago 
por inomináveis impostos para 
seus fins, sem princípios.

Na Economia, cansei de ler 
e ouvir baboseiras daquele que 
acreditou ser o Posto Ipiranga 
e que, sem sucesso, já passa-
dos tres anos, não conseguiu, 
sequer implantar as reformas 
administativas e tributária; de 
fazer piruetas mágicas com a 
história dos precatórios lesan-
do credores após dezenas de 
anos de espera para receber 
o que lhes é devido, tudo em 
nome de um cabo eleitoral 
chamado Auxílio Brasil visando 
as eleições de 2022.

Na Saúde, cansei assistindo 

aos desencontros entre epi-
demiologistas, infectologistas, 
técnicos, cientistas, governos, 
quando o assunto é pandemia, 
covid-19, variante ômicron, le-
vando à descrença e desvios 
parcela de uma população de 
214 milhões de almas. Com 
expressivo contingente, iletra-
da – milhares são induzidos 
a (des)acreditar nas inúmeras 
versões, não poucas politiza-
das, colocando em risco suas 
vidas  – fruto da  ignorãncia no 
sentido lato da palavra.

Vacinei-me, contra o vírus, 
por três vezes, acreditando e 
seguindo os preceitos da ciên-
cia. Vacinei-me, ainda, contra a 
enxurrada de informações dis-
torcidas por parte da imprensa  
eletrônica, impressa e televisi-
va mais comprometidas com 
seus próprios interesses e não 
apenas com os de informar 
com isenção,

Você deve estar a pensar: vai 
ficar alienado do mundo. Não, 
não vou! Ainda educando-me, 
sofro, vez por outra, contami-
nação leve que não me leva à 
UTI da ignorãncia, Dedicando 
apenas minutos a ler  manche-
tes (não poucas provocativas) e 

não textos de blá blá; optando 
por veículos de informações fi-
dedignos – que variam dado o 
momento – e informando-me 
sobre o que ocorre no mun-
do e até mesmo no Brasil com 
olhares isentos de meu corres-
pondente na Europa (Itália): 
meu filho. Sobre o país (nosso) 
estamos – como dizia-se anti-
gamente – mais sujos que pau 
de galinheiro. Por que o que é 
publicado e analisado no velho 
continente tem como origem 
correspondentes estrangeiros 
sediados aqui.

Enfim, acredito estar no ca-
minho da evolução consciente 
dispondo de muito mais tem-
po para, na TV, assistir a do-
cumentários instrutivos, lem-
brando-me como é agradável, 
através da história, perceber o 
momento que vivemos. Nos li-
vros, ver o  mundo pelos olhos 
de quem, nem sempre, enxer-
ga nossa maneira de ver. Mas 
como tudo na vida, a história 
se repete, sempre contada sob 
um viés diferente. Fique atento 
e há de me dar crédito.

E, como aprendi na escola – 
faz um tempinho –, a ordem dos 
fatores não altera o produto.

Cansei...

Histórias de Dona Ilda

Ela trabalhava conosco há 
mais de dez anos. Excelente, 
com a convivência passou a 
integrar a família, conhecen-
do todos os hábitos, alegrias e 
problemas. Se eu tivesse regis-
trado as centenas de fatos pi-
torescos que então ocorreram, 
teria assunto para um volume 
de muitas páginas.

Certa vez quando trabalhá-
vamos na PUC-Campinas ela, 
eficientíssima, olhos acesos, 
gritou, espevitada, quando nos 
viu chegando em casa:

-“Depressa! O Reitor quer fa-
lar com vocês ao telefone, ur-
gente!” 

- No mesmo minuto tenta-
mos o contato, já que o telefo-
ne estava desligado. Não o en-
contramos, felizmente, porque 
mais tarde liga nosso amigo 
Heitor, para tratar de assunto 
premente! Ou seja, apenas uma 
letra e o cenário todo mudara!

Ao ouvir comentários sobre 
currículos, dentro de sua sim-
plicidade, pediu que eu escre-
vesse à máquina o seu. Até que 
daria um belo currículo: certifi-
cados expedidos pela própria 
vida, que desenvolveram seu 
espírito de iniciativa e estimula-
ram sua agilidade de raciocínio!

Outra vez, vejo chegar em 
casa, em direção ao atelier para 
as aulas, uma aluna de pintura 
diferente, que pertencia a outra 
turma e me admirei.   

-“ Como você adivinhou que 
havia uma vaga hoje?”

-“ A sua ajudante me infor-
mou e me trocou de turma”.

Porém, o fato que mais me 
impressionou, foi quando com-
pramos TV em cores, logo nos 
primeiros lançamentos e tería-
mos que imediatamente viajar. 
A nossa ajudante em foco já 
havia aprendido a manobrar os 
controles da nova TV melhor do 
que todos nós. E agora? Deixar 
por tantos dias um aparelho 
novinho, tão caro na época ao 

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

A eficiente Aracy

“Deus dará”? Realmente seria 
preocupante.

Então pensamos o seguinte: 
um pequeno fio externo pode-
ria ser desconectado e assim, 
com este recurso, a moça não 
conseguiria mexer na nossa TV 
novinha.

-“A TV deu defeito. Não cha-
me o técnico porque ela está 
na garantia!”. (constantemente 
ela chamava técnicos das mais 
diversas áreas e só após os de-
vidos consertos ela nos apre-
sentava  as contas).

Partimos felizes para nosso 
merecido repouso. No mesmo 
dia o telefone nos chama:

-“A senhora não precisa mais 
chamar o técnico. Já descobri 
o defeito! Era um fio desencos-
tado!”

Ao mesmo tempo em que ela 
exultava pela glória de ter des-
coberto o defeito, nós embas-
bacados nem sabíamos o que 
dizer ou fazer!  Mas, trocando 
as alunas de suas turmas, bei-
jando visitas de cerimônia que 
recebíamos, deitando e rolan-
do em nossa televisão novinha, 
chamando técnicos sem ordem 
de ninguém, tenho muita sau-
dade de você, Aracy, pela sua 
amizade e tranquilidade que 
nos deu durante 12 anos!

Há alguns anos recebi uma 
carta sua em que você me cha-
mava de mãe.

Respondi, mas nunca mais 
tive notícias suas.          

Que Deus a abençoe sempre, 
esteja você onde estiver!

Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51
Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120

Fundado em 9 de junho de 1994
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Holambra completa 
104 dias sem mortes 

por COVID

Departamento divulga 
calendário fixo de vacinação

O balanço semanal di-
vulgado pelo Departamento 
Municipal de Saúde de Ho-
lambra revelou nesta quin-
ta-feira, dia 9 de dezembro, 
o registro de 6 novos casos 
de Covid-19 na cidade. O 
município alcança agora 104 
dias sem mortes em função 
da doença.

Holambra contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
2.141 casos e 15 óbitos. 
Neste momento, 12 pessoas 
aguardam, em isolamento 
domiciliar, o resultado de 
exames. O bairro Imigrantes 
soma 597 confirmações, se-
guido do Centro com 200 e 
do Groot com 192 registros.

“Peço que todos conti-
nuem colaborando: evitem 
aglomerações e sigam utili-
zando máscaras e álcool em 
gel regularmente”, disse o 
diretor da pasta, Valmir Mar-
celo Iglecias. “É fundamen-
tal também ficar de olho no 
comprovante de imunização 
e respeitar as datas corretas 

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
conta com dias e local fixos 
para a vacinação contra a Co-
vid-19. A imunização ocorre 
sempre às quartas e sextas-
-feiras no Salão da Terceira 
Idade. A aplicação é realizada 
por ordem de chegada, entre 
8h e 12h e das 13 às 15h.

Podem ser imunizados 
moradores a partir de 12 

anos que ainda não foram 
vacinados; holambrenses 
que receberam a 1ª dose da 
vacina Butantan/CoronaVac 
há, pelo menos, 21 dias; ci-
dadãos que tomaram a 1ª 
dose do imunizante Fiocruz/
AstraZeneca há, pelo menos, 
8 semanas; pessoas a partir 
de 18 anos que receberam 
a 1ª dose da vacina fabrica-
da pela Pfizer há 21 dias ou 

mais; adolescentes entre 12 
e 17 anos que tomaram a 1ª 
dose do antígeno da Pfizer 
há mais de 8 semanas e ho-
lambrenses que foram imu-
nizados com o antígeno da 
Janssen há, pelo menos, 61 
dias. Também é distribuída 
a dose de reforço para mora-
dores acima de 18 anos que 
receberam a 2ª dose há, pelo 
menos, 4 meses.

para o recebimento das do-
ses da vacina”.

Até o momento, 91,3% 
dos holambrenses já recebe-
ram a 1ª dose do antígeno. 
85,30% têm o ciclo comple-
to de imunização. Ou seja: 
tomaram as duas doses ou o 
antígeno de dose única.
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Música, magia e o encanto natalino tomarão 

conta de Holambra neste fim de semana

O fim de semana vai ser 
de muita música, encanto e 
alegria no Natal Mágico de 
Holambra. Este grande espe-
táculo de luzes, decorações 
e atrações natalinas começa 
às 19h30 na sexta-feira e às 
19h no sábado e no domingo, 
quando ocorrem as Paradas 
de Natal. O desfile de carros 
alegóricos, Papai Noel, No-
eletes e personagens de de-
senhos animados, embalado 

por muita música, tem como 
ponto de saída a Praça do 
Bento, em frente à Prefeitu-
ra, com destino à Praça dos 
Pioneiros, que conta com um 
palco por onde irão passar a 
Banda da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, a Or-
questra de viola caipira de 
Holambra, a Banda Sinfônica 
Armando de Arruda Pereira 
e a Banda Municipal de Cos-
mópolis (confira abaixo a 

programação.)
As apresentações artís-

ticas do Natal Mágico de 
Holambra são gratuitas e 
ocorrem sempre de sexta 
a domingo, até o dia 23 de 
dezembro. A Praça dos Pio-
neiros, que possui área de 
alimentação, também abri-
ga a casa do Papai Noel, que 
receberá os pequenos nestes 
dias (com exceção de 18 de 
dezembro), das 18h às 22h.

A decoração da cidade 
conta com mais de 40 mil 
metros de cordões de LED e 
2.800 unidades de cascatas 
de luz instalados em troncos 
e galhos de árvores da região 
central. Locais como as Pra-
ças dos Coqueiros e Bento 
Euzébio Tobias, o Deck do 
Amor e a Avenida das Tulipas 
receberam dezenas de peças 
relacionadas à festividade.

Os espaços decorados e 

iluminados ficarão disponí-
veis para visitação até 6 de 
janeiro, Dia de Reis. “Prepa-
ramos uma programação es-
pecialíssima até o dia 23 de 
dezembro que, certamente, 
agradará todos os tipos de 
públicos”, explicou a diretora 
municipal de Turismo e Cul-
tura, Alessandra Caratti. “Es-
tão todos convidados para 
curtir esse período de muita 
magia conosco”.

Dia 10 de dezembro (Sexta-Feira)
19h30 Banda da Polícia Militar
20h30 Orquestra de viola caipira de Holambra
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 11 de dezembro (Sábado)
19h: Parada de Natal
(Desfile com participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros 
alegóricos, muitas flores e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

19h: Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira (São Paulo)
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 12 de dezembro (Domingo)
19h: Parada de Natal
(Desfile com participação da NoelBand, carros alegóricos, muitas flores e 
outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal
19h30: Banda Municipal de Cosmópolis

Programação deste fim de semana:
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Caso o Projeto de Lei 
454/19 ande na Câmara 
dos Deputados, as empre-
sas que atuam no agrone-
gócio e os produtores ru-
rais terão que se preparar 
para pagar mais caro pelo 
Imposto Territorial Rural, o 
conhecido ITR. O motivo se 
dá porque uma das propos-
tas deste projeto irá deixar 
a cargo da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e do Ins-
tituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária 
(INCRA) a apuração do im-
posto, acarretando assim 
valores diferenciados entre 
os municípios levando in-
segurança ao setor, já que 
no seu texto o Projeto Lei 
alteraria o processo de ava-
liação das terras em todo 
território nacional.

Até agora, sabemos que a 
apuração e o pagamento do 
ITR assim como na Decla-
ração do Imposto de Renda 
são realizados pelo contri-
buinte de forma autodecla-
ratória. Já no PL 454/19, 
é propote que o Valor da 
Terra Nua (VTN) que hoje 
é disponibilizado por cada 
município e utilizado pelos 
produtores para o cálculo 
do imposto, e que leva em 
consideração característi-
cas do imóvel como a sua 
aptidão agrícola, logística, 
localização, escoamento 
de produção e outras con-
forme lei 9393/96, acom-
panhe o mercado de imó-
veis rurais a partir de uma 
tabela aonde estariam os 
preços médios da terra por 
município, tabela esta que 

seria divulgada, atualiza-
da e elaborada a cada ano, 
pela Receita Federal (RFB)  
juntamente com o INCRA, 
ou ainda, se for da vontade 
da RFB, ela poderá realizar 
convênios com entidades 
privadas ou públicas para 
chegar a estes valores, tra-
zendo assim, insegurança 
para o contribuinte.

Vale ressaltar ainda que 
no PL 454/19 todas as in-
formações que forem cedi-
das na apuração do Valor 
da Terra Nua (VTN) terão 
que corresponder com as 
declaradas no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) 
do imóvel, pois caso isso 
não ocorra estará o contri-
buinte sujeito a aplicação 
de multas, tirando assim a 
finalidade para qual o CAR 
foi criado que é a de inte-
grar informações ambien-
tais das áreas rurais. Sen-
do assim, atrelar o CAR ao 
VTN, realmente seria um 
desvio de sua finalidade.

PL 454/19 deve aumentar ITR

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

Nada pode empanar o brilho da Verdade, assim como nada 
consegue deter a marcha natural dos acontecimentos.

Passe presencial às 3ª feiras
19h30 para as crianças – 20h para os adultos

Cidade recebe prefeitos 
de todas as estâncias de 

São Paulo

Holambra irá sediar nesta 
sexta-feira, dia 10 de dezem-
bro, um encontro de prefei-
tos de cidades paulistas que 
detêm o título de estância. O 
evento, organizado pela As-
sociação das Prefeituras das 
Cidades Estância do Estado de 
São Paulo, a Aprecesp, será re-
alizado no Centro de Cultura e 

Eventos a partir das 13h30.
Durante a reunião será 

apresentado e votado o novo 
estatuto da entidade e ocor-
rerá a assembleia ordinária 
de prefeitos. “É uma grande 
honra sediar um encontro 
como este, encerrando em 
nosso município, um dos 
mais concorridos destinos 

do país, o ano de trabalho da 
entidade”, disse o prefeito de 
Holambra, Fernando Capato. 
“A  Aprecesp representa as 70 
cidades detentoras do título 
de estância junto ao Governo 
do Estado e é fundamental 
para obtermos conquistas 
relevantes que ajudam a for-
talecer nossos municípios”.

Aprecesp
A Aprecesp é uma entidade privada e sem fins lucrativos, 
criada em 1985, que representa os interesses e atua pelo 
desenvolvimento turístico dos 70 municípios estância do 
Estado. Ela conta com assento no Conselho Estadual de 
Turismo, na Câmara de Turismo da Federação do Comércio 
e no COC (Conselho de Orientação e Controle do Dadetur, 
o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos), da Secretaria Estadual de Turismo.
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Câmara aprova as contas de Fernando Fiori de 2019

Os vereadores aprova-
ram na sessão ordinária 
desta semana, dia 06Na noi-
te desta segunda-feira, dia 
06 de dezembro, o projeto 
de Decreto Legislativo que 
dispõe sobre as Contas Mu-
nicipais do exercício finan-
ceiro 2019 apresentadas 
pelo Executivo e o projeto 
de lei que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

A Comissão de Orçamen-
to, Finanças e Contabilida-
de da Câmara Municipal de 
Holambra, composta pelos 
vereadores Mario Luiz Sitta, 
Fabiano Soares e Eduardo 
da Silva, apreciou, emitiu 
parecer e submeteu para 
discussão e única votação 
em Plenário o projeto de De-
creto Legislativo referente a 
prestação de contas anuais 
do exercício financeiro 2019 
apresentadas pelas Poder 
Executivo. A propositura foi 
aprovada por unanimidade 
pelos vereadores.

Em setembro deste ano 
o Tribunal de Contas emitiu 
parecer favorável com re-
comendações e a prestação 
de Contas Anuais 2019 da 
Prefeitura ficou a disposi-

ção pelo período de 60 dias 
para análise da população. 
O projeto de Decreto Legis-
lativo aprovado segue para 
promulgação do Presidente 
da Câmara, Mauro Sérgio de 
Oliveira.

Ainda durante a reunião 
foi discutido e votado em 
primeiro turno a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para 
o exercício de 2022. A LOA 
é uma peça fundamental 
para o equilíbrio das con-
tas públicas, pois estima as 
receitas e fixa as despesas 
do município, detalhando 
todos os gastos e em quais 
áreas os recursos serão 
aplicados pelo Governo Mu-
nicipal no próximo ano.

Prevista no Projeto de 
Lei n.º 030/2021, os vere-
adores em única discussão 
e votação aprovaram uma 
emenda e uma subemenda 
à propositura. A emenda 
de ordem técnica faz uma 
correção textual relativa ao 
percentual para abertura de 
créditos adicionais suple-
mentares.

A subemenda apresen-
tada durante a sessão, de 
autoria dos vereadores Jan-

derson Adriano Ribeiro, Fa-
biano Soares, Hermindo Fe-
lix e Oriovaldo Venturini, foi 
aprovada por 6 votos a 2, a 
medida anula a dotação or-
çamentária prevista na LOA 
para a atividade de cons-

trução da sede da Câmara 
Municipal, acrescentando a 
aplicação do recurso na ati-
vidade para adequação de 
campos de futebol no muni-
cípio.

A LOA foi aprovada por 

unanimidade em primeiro 
turno, com as alterações da 
emenda e subemenda, e se-
gue para segunda discussão 
e votação na próxima sessão 
ordinária que acontecerá no 
dia 13 de dezembro.
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A Rua Dr. Jorge Latour, pró-
xima à Nossa Prainha, teve 
acesso liberado em uma das 
faixas para o tráfego de veí-
culos leves na tarde da última 
sexta-feira, dia 3 de dezembro. 
O acesso foi permitido após 
emissão de laudo pela empre-
sa de engenharia responsável 
pelo projeto de recuperação 
desta área, que está em fase 
final de elaboração.

“O laudo mostra que a 
circulação de veículos como 
motocicletas e automóveis é 
seguro”, explicou o responsá-
vel pelos setores de Trânsito 
e Defesa Civil na cidade, Clau-
denir Chichem.

No mês de agosto, o 
trecho foi interditado por 
orientação técnica do Ins-
tituto de Pesquisas Tecno-
lógicas, após vistoria feita 

a pedido da Prefeitura. A 
inspeção realizada no barra-
mento do lago, uma espécie 
de ponte existente no local, 
identificou problemas estru-
turais em uma das pistas. 

Chichem explica ainda que, 
para garantir a segurança de 
quem trafega pela região, a 
circulação de veículos pesa-
dos segue restrita e o trecho 
será monitorado diariamente.

Grupo UniEduK 
sobre Educação

O CPAA – Centro de 
Pesquisas Ambientais e 
Agropecuárias do Gru-
po UniEduK foi certifica-
do como “excelente” em 
auditoria do Programa 
Boas Práticas na Fazenda 
(BPF). Com o propósito 
de fornecer qualidade de 
matéria-prima ao consu-
midor final, o Programa 
desenvolvido pela Qconz 
América Latina e DPA 
Brasil avalia e certifica a 
propriedade produtora de 
acordo com suas qualida-
des. 

Periodicamente, são 
realizadas visitas às pro-
priedades para avaliar as 
condições de trabalho e 
produção. Dentre os cri-
térios avaliados estão a 
qualidade do leite e segu-
rança, infraestrutura da 
leiteira, sanidade e bem-
-estar dos animais e sus-
tentabilidade do meio e 
gestão de pessoas. 

Anteriormente, o CPAA 
do Grupo UniEduK ha-
via sido certificado como 
“padrão”, mas, em nova 
classificação, alcançou o 
título de “excelente”. De 
acordo com o médico-ve-
terinário responsável pela 
gestão do Centro, Vamilan 
Clarence Maurício Bernar-
des, a conquista provoca 
uma grande alegria, pois 
evidencia o resultado do 
trabalho realizado.

“Após assumir a gestão 
da leiteria, a equipe e eu 

estabelecemos como meta 
alcançar a excelência nos 
resultados. Foi um ano de 
muito trabalho e devemos 
comemorar esse resultado 
com muita alegria, pois sa-
ímos do BPF padrão e fo-
mos para BPF excelente”, 
conta Vamilan. 

Além disso, o gestor 
destaca a gratidão aos 
colaboradores. “Agradeço 
imensamente a toda equi-
pe que, sempre focada e 
dedicada aos trabalhos,  
atingiu esse patamar de 
excelência”.

 
SOBRE O PROGRAMA 
BOAS PRÁTICAS NA 

FAZENDA 
Criado em 2005, o Pro-

grama estimula o aumen-
to dos padrões de qualida-
de do leite dos principais 
produtores. 

“Esta classificação está 
relacionada ao próprio 
programa da Qconz Amé-
rica Latina junto a DPA 
Brasil para qual fornece-
mos o leite, ambas as em-
presas buscam a qualida-
de da matéria-prima para 
o consumidor final”, expli-
ca o gestor Vamilan. 

A DPA é o resultado da 
união de duas potências 
na cadeia láctea –  Nestlé, 
maior empresa de nutri-
ção, saúde e bem-estar do 
mundo, e Fonterra, coope-
rativa da Nova Zelândia e 
maior exportadora mun-
dial de lácteos.

Centro de Pesquisas Ambientais 
e Agropecuárias do Grupo 

UniEduK alcança excelência em 
Boas Práticas na Fazenda

Vila Nova 2 x 0 Figueirense
Jack Flores 6 x 1 Bar Sem Lona
Galunáticos 0 (4) x 0 (5) Grêmio Holambra
Los Hermanos 0 (4) x 0 (3) Imigrantes

Confrontos da semifinal:
Domingo, 12 de dezembro, às 8h30 Vila Nova x Jack Flores (Está-
dio Municipal)

Resultados das quartas de final:

Copa de Futebol Amador: jogos da 
semifinal serão realizados neste domingo

Prefeitura libera o trecho da Rua Dr. Jorge 
Latour para tráfego de veículos leves

Domingo é dia de semi-
finais da Copa de Futebol 
Amador de Holambra. Duas 
partidas prometem movi-
mentar o Estádio Munici-
pal Zeno Capato: Vila Nova 
e Jack Flores se enfrentam 
às 8h30. Já Los Hermanos 
e Grêmio Holambra entram 
em campo às 10h30. Os jo-
gos são abertos ao público e 
a entrada é gratuita.

O Los Hermanos con-
quistou nos pênaltis, no dia 
3 de dezembro, após um em-
pate em zero a zero contra 

o Imigrantes, a última vaga 
para a semifinal. De acordo 
com o diretor municipal de 
Esportes, André Luís Bu-

zzerio, a grande final será 
realizada na próxima sema-
na também no gramado do 
Municipal.
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Gaya Atelier: um novo espaço de bom 

gosto, artes e artesanato
Fim de ano é hora de re-

paginar a decoração da casa 
e se inspirar para o novo ciclo 
que se inicia. É nessa época 
também que se mostra o ca-
rinho e admiração na troca 
de presentes.

Seja para decoração ou 
presentes, peças de altíssimo 
bom gosto podem ser encon-
tradas no novo endereço que 
reúne artes e artesanato em 
Holambra: Gaya Atelier. Inau-
gurada no último dia 02, a 
loja é um espaço que respira 
criatividade, com produtos 
ligados à natureza, como ce-
râmica de baixa e alta tempe-
ratura e peças de madeiras, 
incluindo móveis antigos e 
de palha.

A proprietária  Maria Cris-
tina Ribeiro da Silva, conhe-
cida como Cris, é engenheira 
agrônoma aposentada, que 
sempre amou a arte. Holam-
brense desde 2019, quando 
chegou à cidade procurou 
um lugar aconchegante e sos-
segado, que proporcionasse 
qualidade de vida.

De fácil acesso, a loja fica 
no coração de Holambra, à 
Rua Rota dos Imigrantes, 
437, Centro. Ela funciona to-
dos os dias, das 9 às 18 horas.

Cris já havia pintado qua-
dros a óleo, além de dar aulas 

de pintura em cerâmica de 
baixo esmalte (queimada até 
1000).  Aposentada e preci-
sando exercitar sua vocação 
de uma forma produtiva, ela 
continuou ensinando as téc-
nicas artísticas e resolveu 
abrir uma loja em Holambra.

De acordo com a artista, 
o objetivo da Gaya Atelier é 

oferecer um ambiente, onde 
possa trazer e mostrar ar-
tesanatos do Brasil, para os 
moradores e turistas.  Um 
dos destaques na loja são as 
obras de Maqueson da Silva, 
o artesão marcheteiro mais 
conceituado do Brasil e que 
vive em Rio Branco, no Acre.

Na Gaya Atelier podem 

ser encontradas peças de ce-
râmica do Vale do Jequitinho-
nha, em Minas Gerais - uma 
das regiões mais carentes do 
Brasil. “As mulheres, como 
forma de completar a renda, 
modelam, pintam e queimam 
cerâmicas em seus rudimen-
tares fornos. Nesta técnica, 
não se usa tinta, apenas pig-
mentos da própria terra, os 
chamados engobes. Boa par-
te desta cerâmica é expor-
tada pelas associações, que 
congregam e ajudam estas 
artesãs”.

Na loja ainda podem ser 
adquiridas bolsas da Mata de 
São João, próximo a Imbas-
saí na Bahia, confeccionadas 
a mão com palha de Piaçava, 
bem mais macia que a palha 
de milho que é a mais co-
mum. Também cerâmicas de 

todos os preços e cores, além, 
claro, das peças pintadas 
pela própria Cris, como man-
dalas e jogos para crianças; 
árvore da vida esculpida em 
um tronco bruto de madeira 
e outras coisas – algumas pe-
ças sob encomendas.

Como define Cris, é uma 
loja para você deliciar os 
olhos e aguçar a curiosidade. 
E quem tiver um pouquinho 
de paciência poderá ouvir as 
estórias de cada peça conta-
das pela Cris.

Gaya Atelier

Endereço: Rua Rota dos 
Imigrantes, 437 – Centro – 
Holambra/SP
Horário de funcionamento: 
de domingo a domingo, das 9 
às 18 horas.
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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 

Condomínio Fechado

Apenas 18 casas

Portaria 24h

A partir de 115 m 

2 ou 3 suítes (você escolhe)

No centro de Holambra

899 mil
em 12x fixas

(19) 3802-3129 (19) 99318-5770

Quer comprar ou conhercer outras condições,
ligue para a CAF Corretora:
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Nº 1285
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:

ANIZIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profissão aposentado, nascido em Adamantina SP, no dia dezesseis de maio 
de mil novecentos e cinquenta e um (16/05/1951), residente e domicilia-
do na Rua Antonio Damasio Filipini, 236, Centro, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filho de AUGUSTO DA SILVA e de ALICE MARCELINO 
DOS SANTOS E SILVA.
IRENE OLEGÁRIO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão  aposentada, nascida em Artur Nogueira, SP, no dia de-
zoito de abril de mil novecentos e cinquenta e oito (18/04/1958), residente 
e domiciliada na Rua Antonio Damasio Filipini, 236, Centro, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filha de GABRIEL OLEGÁRIO DE ALMEIDA e de 
AUGUSTA DA SILVA ALMEIDA.
Se alguém souber  de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Holambra - SP, 03 de dezembro de 2021

Nº 1286
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS SALERA PARREIRAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão biotecnólogo, nascido em Itaúna MG, no dia vinte e um 
de novembro de mil novecentos e oitenta e um (21/11/1981), residente e 
domiciliado na Rua Lith, 09, Condomínio Holland Park, Holambra, SP, 
CEP: 13825000, filho de JANOT ANTUNES PARREIRAS e de ELIANA 
SALERA PARREIRAS.
ANNA ELISABETH MARIA SCHOUTEN, nacionalidade holandesa, es-
tado civil divorciada, profissão bióloga, nascida em Wervershoof - Holan-
da, no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e três (03/07/1983), resi-
dente e domiciliada na Rua Lith, 09, Condomínio Holland Park, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filha de CORNELIS PETRUS MARIA SCHOUTEN 
e de MARIA BOUKJE SCHOUTEN JONG.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.

Holambra - SP, 07 de dezembro de 2021

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

Vendo casa no Redidencial Van Der Brook, Imigrantes, com dois 
quartos, banheiro, cozinha e  salas estar e jantar integradas, lavanderia 

e churrasqueira com 70 m2 de construção e terreno de 140 m2.

Mais informações:     (19) 9.9798-1875
Valor R$ 260 mil.

VENDE-SE 

● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com mico-
se, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encra-
vada 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.
VENDO - Vasilhame Retornável  de Coca Cola R$ 1,00 cada. 
988352244 ligue!!!!

Empresa no setor de flores 
e produção agrícola, contrata:

- Disponibilidade para trabalhar em Holambra
- Noções de informática
- Salário compatível com a função

Interessados enviar CV para o e-mail vagas@lisaflora.com.br

Auxiliar de Almoxarifado
com experiência

BAZAR DAS IRMÃS!
Já compraram seus presentes de Natal? Então, preparem-
se!!! Vem aí o BRECHÓ DAS IRMÃS MACHADO.
Roupas de grifes, sapatos de marcas, móveis e até 
produtos eletronicos com um precinho pra lá de 
especial.  Vai rolar nos dias: 18 e 19 de Dezembro.  Das 9 
as 18 horas. Local: Estacionamento do Studio Raphaela 
Machado.  
Rua das Azaleias, 556- Jardim Holanda, Holambra.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

A atriz Mila Moreira faleceu dia 6, aos 75 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital CopaStar, na zona sul do Rio, onde ela 
estava internada. Inicialmente, a causa da morte não foi divulgada. A Globo, no entanto, explicou que a atriz faleceu após sofrer 

uma parada cardíaca proveniente de uma gastroenterite.

Triste

Eliminada, mas a  
porta se abriu

Daphine Sonnenschein, de 19 anos, foi a úl-
tima eliminada da 8ª temporada do “Master-
Chef Brasil” (TV Band). Ela deixou o programa 
na semifinal da competição. Disputou com a 
Kelyn e, perdeu a vaga na final por pouco, por 
uma pavlova estranha e um ponto de cordei-
ro ruim e a falta de uma limpeza. A skatista se 
emocionou e Helena Rizzo,  chegou até mes-
mo a oferecer a ela um estágio em seu res-
taurante. “Fiquei impressionada contigo no 
programa desde o primeiro dia. Você é muito 
criativa. Boto a maior fé em você. As portas 
da minha cozinha estão abertas pra ti. Eu te 
ofereço um estágio no Maní, se é isso que tu 
quer”, disse Helena. Lógico que Daphine acei-
tou.  Fogaça declarou que Daphine é uma “pe-
dra preciosa a ser lapidada. Na próxima terça-
-feira (14), Isabella, Eduardo e Kelyn disputam 
a grande final da temporada. Fique ligado.

Sim, este ano vai ter o show especial da 
Globo, com Roberto Carlos. Foi gravado 
no Rio de Janeiro na segunda-feira (6). O 
Rei, como sempre, vestido com sua cor 
preferida – o azul claro. O programa,que 
vai ao ar no final de dezembro, recebeu 
vários convidados, entre eles, Zezé Di 
Camargo e Luciano, Sandy, Lucas, Wan-
derléa, Fafá de Belém, Jota Quest, Eras-
mo Carlos, Ivete Sangalo, Liah Soares e 
Zeca Pagodinho. Aguarde. 

Gente, Pablo Vittar 
participou do pro-
grama Master-
chef  (TV Band) 
na terça-feira 
(07). Sempre 
muito sim-
pática , com 
trejeitos tí-
midos, ape-
sar do seu 
1,87 m de 
altura e saltos 
de sapato Luiz 
XV, deixando os 
jurados e a apresen-
tadora Ana Paula Padrão 
no chinelo. rsrs.  Eu observei bem a artista, que como 
boa escorpiana, de 2 de novembro, adora transforma-
ções. Mas dessa vez, não sei o que ela fez. Se foi a ma-
quiagem ou esticou mesmo os olhos que pareciam 
saltar do rosto. Parecia uma máscara que ela colocou 
no rosto. Confesso, bem estranho. Enfim. 

O especial do RC

O modelo e ator Reynaldo Gianechini está viran-
do um senhor de cabelos brancos. O biriguense, 
que foi casado Marilia Gabriela, disse que está 
num momento de escolher a sua sexualidade. 
“Eu sou o que sou”, disse ele, em entrevista ao Pe-
dro Bial (Globo). Pelo jeito ele não gosta de ver 
sua vida pessoal exposta e nem de críticas. Uma 
época ele pesou 200 quilos, quando começou a 
criticar a si mesmo. “Periodo difícil”, argumentou. 
Com a cura do câncer, Gianechinni começou a 
pensar mais em suas atitudes, em sua vida. Para 
2022 ele pretende não ter contrato fixo. “Eu que-
ro um processo de me conhecer  e tenho projetos 
de dança. Quero pegar a rédea da minha carreira. 
Quero fazer teatro”, disse o galã global.

Momento de se conhecer

Pablo Vittar encanta os cozinheiros


