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Nos últimos sete dias, 111 novos casos de Covid-19 
foram confirmados pelo Departamento Municipal de 
Saúde. O número é quase o dobro registrado na semana 
passada (62). O órgão chama atenção para aqueles 
que não tomaram a 3ª dose do imunizante, bem como 
aqueles que já estão aptos a receberem a 4ª.
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Opinião2
Este tal mercado, entida-

de apátrida, sem cara, etérea e 
enigmática segue a ideologia da 
acumulação do capital financei-
ro especulativo. Como um dragão 
avança pelo mundo, como um 
todo poderoso, a quem todos de-
vem reverenciar, especialmente 
os políticos liberais.

No caso do Brasil, o capital 
especulativo internacional com-
pra as ações de empresas lucra-
tivas, como a Petrobras, e pres-
siona os governos a garantir sua 
remuneração em dólar, acima 
dos padrões mundias,  em detri-
mento dos interesses nacionais e 
da população brasileira.  

Num jogo muito bem urdido, 
quando assumiu o poder, bus-
cando talvez uma forma de bar-
rar a corrupção na Petrobras, 
mas atendendo, antes de tudo,  
aos anseios do mercado, criaram 
um sistema de que os combustí-
veis no Brasil fossem alinhados 
aos preços internacionais. Tudo 
para estar em consonância com 
o mercado. 

Esta estratégia, prega uma 
peça no executivo federal que não 
pode intervir no sistema por ele 
mesmo criado.  Por mais que nos-
so atual presidente, deseje, tente, 
esbraveje e troque o presidente 
daquela estatal, como troca de 

terno, está de mãos amaradas. 
Quem paga é a população 

que, direta ou indiretamente, 
tem um combustível dos mais ca-
ros do mundo, remunerando em 
dólar, com seu ganho em real. 
Esquecemos que a nossa produ-
ção de petróleo cru abasteça o 
país inteiro e ainda sobre para 
exportação.

Sabedor disto, os mercadistas 
de plantão, buscam uma solução 
imperdível: a privatização da Pe-
trobrás, construída, ao longo de 
décadas pelo suor e esforço do 
povo brasileiro. 

Por que é sempre o povo que 
paga a conta?

O mercado e o preço dos combustíveis no Brasil
Histórias de Dona Ilda

tes, e conheço centenas 
de pessoas, de paises dife-
rentes, pelo mundo a fora! 
O senhor quer uma vida 
melhor?

E tenho autorização de 
que o dia em que eu mor-
rer podem me atirar ao 
mar! Nem meu féretro vou 
pagar !!!

Então vou conhecer de 
perto o céu inteirinho, 
porque o mar e a terra eu 
já conheço! “

Nossos amigos ficaram 
admirados com a forma 
de viver dessa senhora!

De transatlânticos em 
transatlânticos ela foi co-
nhecendo o mundo intei-
ro, tendo uma vida com-
pletamente diferenciada 
de nós todos.

Naturalmente o mun-
do dela foi o mais curioso 
para nós que vivemos em 
situações bem diferentes!

Mas, aqui, entre nós, já 
viajei por terra, pelo ar e 
pelo mar, mas o gostoso 
mesmo é a casinha onde 
moramos, com nossa fa-
mília, admirando o nascer 
e morrer do sol!! Não exis-
te coisa melhor!!!

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

Vivendo a bordo 
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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

 “A política é uma ativida-
de orientada ideologicamente 
para a tomada de decisões de 
um grupo para alcançar deter-
minados objetivos. Também 
pode ser definida como sendo 
o exercício do poder para a re-
solução de um conflito de inte-
resses.

O poder político nas de-
mocracias é essencialmente a 
vontade da maioria através do 
governante. No entanto, existe 
poder político nas ditaduras, 
visto que a força em si é apenas 
uma das condições e não a cau-
sa essencial, portanto, num go-
verno totalitário o ato de coa-
ção é aplicado sem visar o bem 
público.” (Wikipedia)

O tema deve (a meu ver) 
deixar transparecer a realidade 
do momento em termos glo-
bais, pois, não raro, através da 
geopolítica (ou diplomacia...), 
por exemplo, inimigos figadais 
- depois de longo morticínio 
de ambos os lados – removem 
conflitos, avalizam acordos. É a 
história se repetindo!

A invasão da Ucrânia pela 
Rússia é um exemplo onde, 
sob a vontade de um único 
homem – presidente Vladimir 
Putin – ex-chefe da então KGB 
(serviço secreto da antiga URSS) 
são executados bombardeios 
e ataques aéreos contínuos re-

duzindo cidades a escombros, 
desabrigando mais de 220 mil 
pessoas, forçando milhões de 
ucranianos a deixar o país dei-
xando toda uma vida para trás. 

Enquanto a hipocrisia e 
volúpia pelo poder assistem à 
morte e desespero de milhares 
- visitas diplomáticas a Kiev se 
sucedem para fotos com vieses 
políticos: dos EUA, Reino Unido, 
França, Alemanha. Cabotinos!

Quanto a política local, que 
toma contornos mais preocu-
pantes face a proximidade das 
eleições, a guerra a ser enfren-
tada é outra. A caneta do go-
verno - que também é dono da 
chave do Tesouro – vem usando 
de todos os “meios” para mudar 
as intenções de voto dos  mais 
de 33 milhões de pessoas que 
se encontram em situação de 
insegurança alimentar grave 
no Brasil (dados do 2º Inquéri-
to Nacional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da Pan-
demia da Covid-19 no Brasil).  
Brasil, celeiro do mundo!   

Outra disputa que tende a 
ser polarizada é a de candidatos 
ao Senado e Câmara dos Depu-
tados vendendo a alma para se 
manterem em seus confortá-
veis gabinetes ou novatos ávi-
dos por uma nesga do butim.

Uma coisa parece ser certa: 
quem herdar o troféu em ou-

tubro enfrentará dias muito, 
muito difíceis. Sem políticas 
públicas que atendam às ne-
cessidades do país nas áreas 
de Saúde, o SUS - que já foi 
referência mundial - está com-
prometido por um Ministério 
ocupado por 4 titulares em 
menos de 4 anos de gover-
no entre eles um general de 
divisão; da Habitação, com 
um déficit habitacional cor-
respondente a 7 milhões de 
moradias; e um Ministério da 
Educação, marco do desen-
volvimento humano do país, 
ocupado por quatro ministros 
desde 2019, todos já demiti-
dos. Aguarda-se o quinto. 

Na área de Energia, acaba de 
ser indicado o 5º presidente da 
Petrobrás, também em fim de 
mandato presidencial.

Há algo no ar além dos avi-
ões de carreira! 

Inegável, ainda, que o país 
se defronta com uma situação 
desconfortável até porque re-
presenta a maior  inflação den-
tro do G20 (um grupo formado 
pelos ministros de finanças e 
chefes dos bancos centrais das 
19 maiores economias do mun-
do mais a União Europeia).  

“O que me preocupa não é 
o grito dos maus, mas sim o si-
lêncio dos bons” (Martin Luther 
King-1963)

O que me preocupa não é...

Um amigo viajava com 
sua esposa pelo Medi-
terrâneo, a bordo de um 
transatlântico de uma em-
presa chamada Princess.

Durante o jantar eles 
notaram, sentada na va-
randa do restaurante prin-
cipal, uma senhora bem 
idosa.

Perceberam então que 
todos os que passavam, o 
pessoal da tripulação do 
barco, garçons, estavam 
familiarizados com ela.

Perguntaram ao garçom 
que  os atendia, se aque-
la senhora era a dona da 
Companhia proprietária 
do barco.

Ele lhes respondeu que 
ela era uma passageira 
que estava a bordo nas úl-
timas quatro viagens, ida 
e volta.

Em um encontro com 
ela nosso amigo aprovei-
tou para cumprimentá-la.

Então ele ficou surpreso 
quando ela contou a ele a 
sua história.

Imaginem que ela mora 
em transatlânticos!!!

Quando se cansa de um, 
escolhe um outro. E assim 
vai vivendo da melhor 
maneira possível! 

“- Imaginem, disse ela! 
Tenho roupa lavada e pas-
sada, comida de primeira, 
divertimentos interes-
santes, médicos a bordo, 
cinema, igreja, paisagens 
diferentes e deslumbran-
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Cresce para 111 o número de novos  
casos da Covid-19 na última semana

Balanço do Departamen-
to Municipal de Saúde de 
Holambra divulgado nesta 
quarta-feira, dia 29 de junho, 
revelou 111 novos casos de 
Covid-19 ao longo dos últi-
mos dias. 49 a mais em com-
paração com o último levan-
tamento, divulgado em 22 de 
junho. A cidade contabiliza, 
desde março de 2020, 4.565 
registros e 20 óbitos. O bairro 
Imigrantes soma 1.171 con-
firmações, seguido do Fundão 
com 397 e do Centro com 394.

“Temos observado dimi-
nuição na procura por vaci-
nação. É fundamental que to-
dos que ainda não tomaram a 

Marcelo Iglecias. “As medidas 
de higiene também não po-
dem ser deixadas de lado”.

A imunização ocorre re-
gularmente na cidade às se-
gundas e quartas-feiras, das 
8h às 12h e entre 13h e 15h, 
nos PSFs Imigrantes e Santa 
Margarida. No Palmeiras a 
aplicação das doses é realiza-
da às terças-feiras, entre 8h 
e 12h. No Fundão, o atendi-
mento, também na terça, se 
dá das 13h às 15h.

São distribuídas 1ª ou 2ª 
dose para moradores acima 

de 5 anos e 3ª dose para ho-
lambrenses com mais de 12. 
A 4ª dose é aplicada em pro-
fissionais da saúde e pesso-
as com 40 anos ou mais que 
tomaram a 3ª dose há, pelo 
menos, 4 meses. Para a imu-
nização é necessário apre-
sentar documento oficial 
com foto. No caso de 2ª, 3ª ou 
4ª dose é preciso levar ainda 
o comprovante de vacinação 
anterior. Menores de idade 
devem levar documento ofi-
cial com foto, CPF ou Cartão 
SUS. Na ausência do pai, mãe 
ou responsável legal é neces-
sário apresentar, preenchido, 
o termo disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, Vacina: Termo de 
autorização.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procu-
rar o atendimento de urgên-
cia e emergência na Policlíni-
ca Municipal.

3ª dose do imunizante, bem 
como aqueles que já estão 
aptos a receberem a 4ª, pro-

curem a unidade de saúde 
mais próxima de casa”, dis-
se o diretor da pasta, Valmir 
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Cidade das Flores passa a contar  

com plano de Marketing Turístico

sa no Brasil.
“Temos muito orgulho do 

trabalho realizado. Pensa-
mos em Holambra para além 
das flores e estamos certas 
de que a cultura holandesa 

pode e deve ser mais explora-
da turisticamente”, explicou 
Alessandra. “A parceria entre 
o poder público e a iniciativa 
privada foi fundamental para 
o resultado apresentado. 

Sem dúvidas esse plano será 
colocado em prática e trará 
muitos benefícios, fomentan-
do o setor”.

As aulas foram ministra-
das pelos professores Paulo 

Vitor Targa e Valéria Thomaz. 
Os municípios de Serra Negra, 
Santa Rita do Passa Quatro, 
São Bento do Sapucaí, São Ro-
que e Lindóia também parti-
ciparam da atividade.

Servidores municipais de 
Holambra e integrantes do 
Conselho Municipal de Tu-
rismo, o Comtur, concluíram 
nesta segunda-feira, dia 27 de 
junho, o curso de elaboração 
de Plano de Marketing Turís-
tico promovido por meio de 
parceria entre a Associação 
das Prefeituras das Estâncias 
Turísticas do Estado de São 
Paulo (Aprecesp) e o Senac-SP.  

Durante 4 meses, a dire-
tora municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Caratti, e 
a assessora de imprensa da 
Prefeitura, Cintia Absalon-
sen, juntamente com as in-
tegrantes do Comtur, Camila 
Capato, empresária, e as guias 
de turismo Rita Gonçalves e 
Jantien Glas, participaram de 
aulas on-line para a constru-
ção de um Plano de Marke-
ting para fortalecer a imagem 
de Holambra enquanto repre-
sentação da cultura holande-
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Holambra prepara 

ações educativas para 
marcar o Dia Mundial 

das Zoonoses
Próxima quarta-feira, 6 

de julho, é o Dia Mundial das 
Zoonoses. E, em Holambra, 
a data será lembrada com 
informação. Agentes de saú-
de irão distribuir panfletos 
e orientar a população entre 
9h e 15h em uma tenda mon-
tada na Rota dos Imigrantes.

Zoonoses são doenças 
transmitidas pelos animais 
ao homem e, de acordo com 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), existem mais 
de 200 tipos delas. Cerca de 
60% das doenças infecciosas 
humanas têm sua origem em 
animais.

A médica veterinária e 
coordenadora da Vigilância 
Ambiental, Angela Varella 
Katz, explica que a transmis-
são pode ocorrer de forma 
direta, principalmente por 
meio do contato com secre-

ções, como saliva, sangue, 
urina e fezes ou contato fí-
sico, como arranhaduras ou 
mordeduras. Também de 
forma indireta, por vetores, 
como mosquitos e pulgas, ou 
pelo consumo de alimento 
contaminado, por exemplo.

Ainda segundo ela, as 
principais formas de preven-
ção das zoonoses, são através 
de estratégias de educação 
em saúde, manejo ambiental 
e vacinação animal.

“Informação é fundamen-
tal. É importante que a po-
pulação tenha conhecimento 
sobre as formas de transmis-
são das zoonoses para que 
possa se proteger. Daí a im-
portância de ações educati-
vas como essa”, explicou. “A 
lavagem das mãos, por exem-
plo, é capaz de reduzir uma 
grande parcela das doenças”.No dia 3 de julho (domingo), das 5h às 9h, haverá INTERRUPÇÃO GERAL 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA para manutenção preventiva e 
troca de equipamento elétrico da subestação da CEMIRIM, atingindo todos os bairros 
do município de Holambra e partes dos municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis, 
Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim, nos seguintes bairros:

COMUNICADO IMPORTANTE

▪ Bairrinho
▪ Boa Vista
▪ Bocaina
▪ Bom Retiro
▪ Borda da Mata
▪ Camanducaia
▪ Campos
▪ Capão Grosso
▪ Cond. Plazza Ville

▪ Coqueiro
▪ Danúbio Azul
▪ Dos Borges
▪ Engenho de Serra
▪ Fazendinha
▪ Figueira
▪ Filipada
▪ Fundinho
▪ Mato Dentro

▪ Núcleo Bairrinho
▪ Paiol de Telhas
▪ Pinhalzinho
▪ Pirapitingui
▪ Quilombo
▪ Recanto Feliz
▪ Recreio Campestre
▪ Ressaca
▪ São João da Glória

▪ Saltinho
▪ Santo Antônio
▪ Sapezal
▪ Stª Cruz Boa Vista
▪ Stº Antônio Aparício
▪ Vista Alegre

www.cemirim.com.br   |   sac@cemirim.com.br
WhatsApp 0800 940 7473   |   SAC 0800 772 6995

Caso os serviços programados sejam concluídos antes do prazo informado, o 
restabelecimento da energia elétrica poderá ser antecipado sem aviso prévio. 
Durante a interrupção, orientamos a manter as medidas de segurança com a energia 
elétrica, desligando o disjuntor de proteção geral de entrada. Por motivo de força 
maior, o serviço programado poderá ser cancelado sem aviso prévio.

Dia Mundial das 
Zoonoses

O dia 6 de julho foi escolhido para lembrar o comba-
te às zoonoses porque nesta data, em 1885, o cientista 
francês Louis Pasteur administrou pela primeira vez, 
com sucesso, a vacina antirrábica, por ele desenvolvi-
da, em um jovem que tinha sido mordido por um cão.
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Coisas de 
Holambra...

Gincana de Charretes

Quando meu pai, Wil de Wit (ou Guilherme), veio 
ao Brasil pela primeira vez, teve o privilégio de es-
tar aqui apenas de passagem, e não com toda sua 
mudança, como os demais imigrantes. As férias, 
programadas entre os meses de fevereiro e março 
de 1973, foram decisivas na vida dele, e também 
para uma das maiores tradições de Holambra: a 
Gincana de Charretes.
Que meu pai gosta de uma gincana, ninguém 
pode negar. Ele já é famoso por organizar o 
Zeskamp, a gincana de tratores e também a de bi-
cicletas. Mas o que poucos sabem, é que foi dele 
a iniciativa de criar a inconfundível Gincana de 
Charretes.
Foi durante um de seus passeios pela Fazenda 
Ribeirão que ele, acompanhado de sua prima 
Nel, avistou dezenas de charretes “estacionadas” 
na antiga Escola São Paulo, que ficava ao lado da 
sede da Cooperativa. Abismado com a quantida-
de, perguntou a ela: “será que não daria para fazer 
algum tipo de jogo com essas charretes?”. Nel dis-
se que seria possível fazer uma gincana, mas meu 
pai nem sabia o que era isso!
Animados com a ideia, convidaram o Chico Bon-
gers e a Ria Kager para fazer parte do grupo e 
Cris Van Vilsteren, um estagiário holandês que 
também estava hospedado na casa de seu tio. 
Algumas semanas mais tarde, tudo havia sido or-
ganizado.
Desde sua primeira edição, a gincana segue algu-
mas tradições, como a de ser sempre realizada no 
domingo e começando bem cedinho, às 7 horas 
da manhã. Mais de 60 charretes se encontraram 
no Clube, de onde partiram em direção ao Alegre 
e ao bairro Palmeiras.
O percurso tinha cerca de 20km, o que os cavalos 
tiraram de letra, uma vez que estavam acostuma-
dos a andar longas distâncias todos os dias. Na-
quela época, o meio de transporte mais comum 

eram as charretes e carroças, que eram utilizados 
para os mais diversos fins, como ir para a escola, 
trabalho e igreja.
O trajeto pelas estradas rurais era interrompido 
por jogos diversos, não tão sujos como os de ago-
ra, mas certamente tão divertidos como sempre. 
Meu pai ri quando se lembra de um deles... Uma 
das tarefas era de encontrar uma taboa pelo per-
curso, e entregá-la no final da gincana. Alguns 
chegaram com a planta aquática, outros, que não 
haviam entendido a pegadinha, entregaram uma 
tábua de madeira!
Durante muitos anos, que eu mesma me lembro 
das gincanas que participei quando pequena, a 
premiação acontecia apenas à noite, no Clube, 
com todos já de banho tomado. E a expectativa 
em revelar o grande vencedor era grande! Assim 
como a de descobrir quem levaria o prêmio aba-
caxi e a responsabilidade de organizar a próxima 
gincana!
Quase 50 anos depois, o evento só não foi reali-
zado algumas vezes. Recentemente, é claro, foi 
cancelada devido à pandemia. 47 edições mais 
tarde, e um número significativamente menor de 
charretes, a tradição segue animando nossos mo-
radores que, além de curtirem um passeio pelo 
campo, também adoram uma bagunça na lama!
Um ano depois da primeira gincana, meu pai es-
tava de volta. Carregando, nas mãos, as malas de 
sua mudança para o Brasil; no coração, a saudade 
da família que ficou para trás; nos olhos, o brilho 
esperançoso de um futuro melhor e; nos lábios, 
um sorriso tímido de quem já conseguia imaginar 
as pessoas se divertindo nos jogos que ele já esta-
va criando para a próxima gincana!

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

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Holambra 
homenageia Piet 

Schoenmaker

O prefeito Fernando Ca-
pato, parte de sua equipe e 
vereadores de Holambra re-
ceberam membros da família 
Schoenmaker no fim de tarde 
desta quinta-feira, dia 30 de 
junho, para uma simbólica ho-
menagem a Piet, símbolo da 
cidade e embaixador da Expo-
flora, que completaria hoje 78 
anos de idade. Dono de sorriso 
largo e vozeirão potente, Piet 
foi vitimado por um câncer em 
11 de janeiro de 2020, deixan-
do grande legado de amor e 
incentivo à cultura local.

Uma réplica da homena-
gem, uma placa com breves 
palavras que sintetizam sua 
trajetória, foi fixada pela Pre-
feitura em frente à estátua de 

Piet, que dá boas-vindas aos 
moradores e visitantes que 
ingressam à cidade pelo Por-
tal do Moinho Povos Unidos. A 
placa atende a indicação feita 
pelo vereador Pernambuco e 
conta um pouco da história 
do imigrante apaixonado pelo 
Brasil e que fez da dança um 
meio para compartilhar sua 
alegria e seu olhar sobre a 
vida. A homenagem, em si, foi 
entregue à esposa de Piet, Ank 
de Wit Schoenmaker.

A intenção, segundo Ca-
pato, é instituir neste perío-
do do ano, a partir de 2023, 
a Semana Cultural Piet Scho-
enmaker, com programação 
voltada à dança e à difusão 
da cultura holandesa.
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Um país com mais de 
220 milhões de pessoas 
em um território conti-
nental rico em recursos 
naturais poderia ser 
presságio de sucesso. 
Só que não é! Não se 
constrói um arranha-
-céu sem alicerce e esse 
país está sendo cons-
truído em areia move-
diça. 

Dos 220 milhões de 
cidadãos brasileiros 
há 63 milhões que são 
considerados analfabe-
tos funcionais segundo 
o IBGE.  Isso segundo 
o IBGE porque a rea-
lidade pode ser muito 
mais preocupante se 
considerarmos que so-
mente 12% da popula-
ção alcança a proficiên-
cia ou seja escassos 26 
milhões de brasileiros! 
Excluindo-se os proble-
mas ligados à semânti-
ca há o problema da éti-
ca e fundamentalmente 
dos valores tout court.

De repente a escas-
sez qualitativa na for-
mação escolar abre es-
paço para abstrações 
profissionais aberran-
tes. A falta de mão de 
obra qualificada em 
todos os setores com-
promete qualquer pen-
samento otimista sobre 
o futuro desse país. Os 
vários níveis de ensino 
vigentes  no Brasil hoje  
formam pessoas que 
beiram ao analfabetis-
mo excetuando-se uma 
ou outra instituição 

ou escola de excelên-
cia. Que profissionais 
são esses que não sa-
bem escrever sem er-
ros, compreender tex-
tos, expressar-se com 
propriedade lexical? 
Que não têm afinco no 
trabalho ou quaisquer 
c o m p r o m e t i m e n t o s 
com a empresa que os 
emprega? 

Empreender no Bra-
sil tornou-se sinônimo 
de  bravura sem igual; 
depender de gente que 
não tem compromis-
so de desenvolvimen-
to subjetivo ou social 
algum é escolha para 
poucos louváveis altru-
ístas. O Brasil tem le-
gislação de proteção ao 
trabalho escandinava e 
profissionais no merca-
do de trabalho anos luz 
da eficiência e da ética 
desses países nórdicos. 
Infelizmente a situação 
tende só a piorar caso 
não haja realmente 
uma revolução no siste-
ma de ensino que possa 
estancar a barbárie . 

Acreditar no Brasil 
diante a realidade vi-
vida nos dias de hoje 
torna-se, infelizmente, 
cada vez mais imprová-
vel. Aos jovens desejo a 
mais profunda compre-
ensão de substantivos 
fundamentais como éti-
ca, valores, comprome-
timento e futuro com os  
quais esse país poderá 
ter jeito sem precisar 
apelar a jeitinho algum.

Acreditar ou 
não no Brasil

Prefeito firma convênios com 
o Estado para obras e 

recapeamento asfáltico
O prefeito Fernando Ca-

pato foi a São Paulo nesta 
quarta-feira, dia 29 de junho, 
para firmar novos convênios 
com o Governo do Estado. 
Acompanhado pelo vice-pre-
feito Miguel Esperança e por 
vereadores, ele confirmou a 
destinação de R$ 2,3 milhões 
para serviços de recapea-
mento asfáltico nos bairros 
Groot e Jardim das Tulipas.

Os recursos, segundo o 
prefeito, irão permitir que 
o município dê sequência 
a obras que estão levando 
asfalto novo a bairros resi-
denciais da região central da 
cidade. “Recapeamos ruas do 
Jardim Holanda e do Groot 
recentemente. Com esse 
novo convênio, vamos avan-
çar ainda mais nesse projeto, 
contemplando bairros com-
pletos”, disse.

Além do recape, Capa-
to assinou também inves-
timento de R$ 300 mil do 
Programa Especial de Me-
lhorias, da Secretaria da Ha-
bitação, para a construção 
de um Centro de Convivên-
cia para idosos na região do 
Imigrantes. A liberação da 
verba, segundo ele, contou 
com apoio do ex-prefeito 
Fernando Fiori, atual chefe 
de gabinete da pasta.

“O novo governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia, 
tem feito um trabalho muito 
forte. Exemplar. E tem sido 
um grande amigo de Holam-
bra e de toda a nossa região”, 
destacou o prefeito. “São 
muitos os projetos em anda-
mento com apoio do Estado. 
Um apoio que tem sido deci-
sivo para que possamos co-
locar em prática melhorias 
importantes para a cidade”.

Novo veículo
Além dos convênios, a 

visita à capital foi marcada 
também pela retirada de 
novo veículo zero quilôme-
tro para a Guarda Civil Mu-
nicipal de Holambra: uma 
picape modelo Mitsubishi 
Triton, 4x4, diesel, intei-
ramente equipada para 
patrulhamento nas zonas 
urbana e rural da cidade. O 
equipamento foi indicado 

ao município pelo depu-
tado federal Baleia Rossi 
(MDB).

Outro carro, similar a 
este, já havia sido entre-
gue ao prefeito Fernando 
Capato em fevereiro desse 
ano, também por indicação 
do parlamentar emedebis-
ta ao Governo do Estado. 
Ele está orçado em cerca 
de R$ 250 mil.
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Independente do imóvel 
rural que você está com-
prando, do tamanho ou lo-
calização, antes da realiza-
ção de qualquer pagamento 
buscando evitar assim situ-
ações complicados de serem 
desfeitas se necessário for, é 
sempre indicada a contrata-
ção de um profissional que 
terá independência e isenção 
da negociação, pois corre-se 
o risco da perda do capital 
investido ou até da proprie-
dade em si. 

Abaixo apresento alguns 
cuidados necessários na 
aquisição do imóvel rural, 
como:

1. Atente-se a quem é o 
vendedor, lembre-se, só é 
proprietário quem consta na 
matrícula do imóvel;

2. Antes de qualquer pa-
gamento solicite os docu-
mentos que são necessários 
para uma compra segura, se 
não há ônus sobre o imóvel;

3. Verificar se o proprie-
tário realmente pode vender 
esse imóvel, se não há algu-
ma demanda judicial sobre o 
mesmo assim como sobre os 
proprietários, é indicado um 
profissional que atua nesta 
área para a conferência;

4. Verificar se os pro-
prietários são sócios de 
empresas e analisar judi-
cialmente estas;

5. Saber se há algum con-
trato sobre a propriedade, 
seja de arrendamento ou 
parceria rural, ou até mesmo 
se a mesma não foi dada em 
garantia para obtenção de 
crédito, por isso e muito im-
portante o levantamento de 
todos os contratos firmados 
pelo proprietário com a fina-
lidade de verificar se algum 
deles pode trazer algum ris-
co ao negócio;

6. A verificação de pen-
dências ambientais, pois 
conforme legislação vigente, 
mesmo que a culpa seja do 
proprietário anterior, o novo 
adquirente responderá pelos 
danos causados;

7. A inscrição no CAR (Ca-
dastro Ambiental Rural) que 
é necessária para se ter a cer-

teza que o imóvel encontra-
-se regular junto aos órgão 
ambientais; 

8. Saber da existência de 
autuações junto a órgãos 
ambientais, procedimentos 
junto ao Ministério Público, 
a situação fiscal da proprie-
dade e outros.

Documentos iniciais e 
principais para a compra 
do imóvel rural que devem 
ser apresentados pelos 
vendedores:
Do Imóvel: 

Matrícula, CCIR, CAR, ITR, 
CND de desapropriação. 

Dos Vendedores: 
CND distribuidor cível, 

Fiscal (Estadual e Municipal) 
e Falências; 

CND distribuidor crimi-
nal, Justiça Federal, do Tra-
balho, de Protesto, da Recei-
ta Federal. 

No caso do vendedor ser 
sócio de alguma empresa de-
verá ser solicitada as devidas 
certidões da Pessoa Jurídica. 

Se o atual proprietário ti-
ver comprado o imóvel a me-
nos de um ano, é importante 
ter todas essas certidões do 
antigo proprietário também.

Como visto a compra de 
um imóvel rural requer mui-
tos cuidados como os citados 
e outros que aqui não cons-
tam, por isso a contratação 
de um profissional especia-
lizado se faz necessária, pois 
é melhor se perder o negócio 
do que o capital investido.

Cuidados ao comprar imóvel rural

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

Abertas inscrições para bolsa de 
Estímulo à Inovação do Sebrae

O Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas do 
Estado de São Paulo, o Sebrae, 
está com inscrições abertas 
para seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação para atu-
ar no Projeto Agentes Locais 
de Inovação, em duas modali-
dades: Produtividade e Rural. 
A iniciativa tem por objetivo 
aumentar a efetividade das 
micro e pequenas empresas 
usando ferramentas e meto-
dologias inovadoras por meio 
de atividades de extensão tec-
nológica.

São, no total, 660 vagas 
para o Estado de São Paulo, 
para atuação em 33 diferen-
tes locais, dentre eles o Escri-
tório Regional de Campinas. 
Interessados devem entrar 
no site https://www.con-
cepcaoconsultoria.com.br/e 
preencher o formulário até o 
dia 8 de julho.

Entre os requisitos para 
participação estão ter forma-
ção acadêmica completa e fi-

nalizada, possuir experiência 
profissional de pelo menos 6 
meses em Gestão, Empreen-
dedorismo, Inovação, Peque-
nos Negócios ou outra área 
de atuação empresarial ou 
institucional, além de residir 
no Estado de São Paulo.

Fazem parte das atribui-
ções do bolsista prospectar 
microempresas e empresas 
de pequeno porte para par-
ticipação no projeto, acom-
panhando participantes com 
diagnósticos e devolutivas. O 
contrato é de 23 meses, com 
salário de R$5.000 para pro-
fissionais com nível superior 
e de R$6.500 para os que 
possuem pós-graduação.

O processo seletivo se 
dará em três etapas: análise 
documental, avaliação de co-
nhecimento e também de ha-
bilidades e perfil. O início das 
atividades está previsto para 
setembro. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do edital, disponível em ht-

tps://www.concepcaocon-
sultoria.com.br/.

A equipe do Espaço do 
Empreendedor de Holambra 
também está à disposição 
para auxiliar a população por 
meio do telefone (19) 3802-
8000, ramal 246, ou no local, 
que funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e 
entre 13h e 17h na área exter-
na do Paço Municipal. O ende-
reço é Alameda Maurício de 
Nassau, 444, no Centro.

“Trata-se de um projeto 
muito interessante de orien-
tação e aplicação de ferramen-
tas para a criação e aplicação 
de soluções inovadoras em 
empresas de pequeno porte”, 
disse a diretora de Turismo 
e Cultura, responsável pelo 
Espaço de Empreendedor de 
Holambra, Alessandra Carat-
ti. “Estamos à disposição para 
auxiliar os holambrenses que 
desejem fazer parte desse pro-
jeto como bolsistas, auxiliando 
os pequenos empresários”.
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Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

Biblioteca divulga agenda de filmes para mês de férias
A programação de filmes 

para o mês de julho na Bi-
blioteca Municipal é voltada 
para o público jovem. Serão 
quatro sessões, sempre às 
19h. A iniciativa é realiza-
da por meio do Pontos MIS, 
um programa do Museu da 
Imagem e do Som, institui-
ção vinculada à Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São 
Paulo. Serão disponibiliza-
dos 30 assentos por exibição. 
Recomenda-se, se possível, 
agendamento antecipado, 
disponível por meio do tele-
fone (19) 3802-4423 ou pre-
sencialmente.

No dia 5 de julho será exi-
bido “Soul”. A animação, com 
classificação livre, conta a 
história de Joe Gardner, um 
professor que sempre so-
nhou em ser músico de jazz. 
Porém, quando tem a chance 
de impressionar profissio-
nais durante um ensaio aber-
to, sofre um acidente que faz 
com que sua alma seja sepa-
rada do corpo e transportada 
para o “Seminário Você”, um 
centro no qual as almas se de-
senvolvem e ganham paixões 
antes de serem transporta-
das para um recém-nascido. 
Joe deve trabalhar com al-
mas em treinamento. Uma 
delas com uma visão obscura 
da vida depois de ficar presa 
por anos no local.

Na semana seguinte, dia 
12 de julho, entra em cena o 
longa “As crônicas de Nárnia: 
o leão, a feiticeira e o guarda-
-roupa”, sobre as aventuras 
de quatro irmãos ingleses. 
Durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial eles 
são enviados para uma casa 
de campo. Um dia, Lucy en-
contra um guarda-roupa que 
a transporta para um mundo 
mágico chamado Nárnia. Lá 
eles se juntam ao leão mági-
co, Aslan, na luta contra a Fei-
ticeira Branca. A classificação 

indicativa é 10 anos.
“Alice no país das maravi-

lhas” será o filme em cartaz 
no dia 19. A animação, de 
1951, voltada para todas as 
idades, mostra a ida da curio-
sa Alice ao maluco País das 
Maravilhas depois de seguir o 
apressado Coelho Branco. Lá 
ela conhece os irmãos gême-
os Tweedle-Dee e Tweedle-
-Dum, o Gato Risonho, a La-
garta, toma chá com a Lebre 
Maluca e o Chapeleiro Louco 
e participa de um jogo de cro-
cket com a Rainha de Copas.

Para fechar as exibições 
do mês, no dia 26 de julho 
será vez de “Lady Bird: a hora 
de voar”. Nesta produção, 
Christine McPherson está no 
último ano do ensino médio 
e o que mais deseja é ir fazer 
faculdade longe de Sacra-
mento, Califórnia, ideia rejei-
tada por sua mãe. Lady Bird, 
como a garota de forte perso-
nalidade exige ser chamada, 
não se dá por vencida e leva 
o plano de ir embora adiante 
mesmo assim. Enquanto sua 
hora não chega, no entanto, 
ela se divide entre as obri-
gações estudantis no colégio 
católico, o primeiro namoro, 
típicos rituais de passagem 
para a vida adulta e inúme-
ros desentendimentos com 
a progenitora. A classificação 
indicativa é 14 anos.

“Julho é o mês de férias e 
temos opções para os públi-
cos infantil e juvenil”, disse 
a diretora municipal de Tu-
rismo e Cultura, Alessandra 
Caratti. “São produções bem 
interessantes. Fica o convi-
te para que os pais acompa-
nhem os filhos. Vale lembrar 
que a reserva dos lugares é 
recomendada 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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Junho – Mês do Orgulho LGBTQIA+

Junho é o mês mundial 
do orgulho LGBT+, mas 
por que se orgulhar pela 
sua orientação sexual e/ou 
identidade de gênero?

A contexto nacional, 
segundo dados da GGB, o 
Brasil é o país que mais 
mata LGBT’s no mundo. 
Ser LGBT no Brasil é con-
viver com insultos, exclu-
sões, julgamentos, abusos 
psicológicos, agressões fí-
sicas e verbais ou até mes-
mo ser morto, exclusiva-
mente, por ser LGBT.  Não 
há ambientes seguros, o 
preconceito está enraiza-
do na sociedade através 
de preceitos religiosos ou 
culturais, que atingem o 
ambiente familiar (falta 
de aceitação e acolhimen-
to), escolar (bullying), 
profissional (discrimina-
ção), dentre outros que 
fomentam uma comuni-
dade desamparada, exclu-
ída e desigual. 

A desigualdade, oriun-
da das discriminações, 

exclusões e ódio, limita 
as oportunidades sociais 
e o acesso a infraestrutu-
ras básicas, como moradia 
digna, por exemplo. Isso 
considerando que muitos 
jovens são abandonados 
e expulsos de casa, se tor-
nando ainda mais vulnerá-
veis diante a sociedade.

Quando levantamos 
uma bandeira de orgulho, 
não é soberba, é conviver 
com todo esse cenário e 
prosseguir lutando. É dar 
a cara a tapa e ir para ruas 
defender nossos direitos. 
Afinal, estamos em uma 
época de luta, muita luta, 
de toda a comunidade 
LGBT+. Não vamos e nem 
podemos soltar a mão de 
ninguém, de outro modo 
esse alguém pode morrer. 
Nunca foi por ausência de 
violência ou porrada, e 
sim, por falta de inclusão, 
de oportunidades e princi-
palmente de amor.

 
Edson Tonon, 24 anos

Orgulho por existir!
Projeto Desvendar Esporte 
terá atividades nas férias 

escolares

As atividades do projeto 
Desvendar Esporte – inicia-
tiva que une prática esporti-
va e sustentabilidade – con-
tinuam durante as férias 
escolares do mês de julho, 
em Holambra. Idealizado 
e produzido pelo Instituto 
Incentivar - e patrocinado 
pela Águas de Holambra, o 
projeto Desvendar Esporte 
promove o esporte e a sus-
tentabilidade de maneira 
lúdica, inclusiva, leve e co-
laborativa, incentivando a 
integração coletiva.

Em Holambra, o projeto 
foi implantado no final de 
2021 e conta com a partici-
pação de estudantes da rede 
municipal de ensino, com 
idades entre 10 e 14 anos, 
interessados na prática de 
atletismo e ginástica rítmi-
ca. Eles aprendem sobre as 
práticas esportivas e a im-
portância da sustentabilida-
de por meio da criação dos 
próprios materiais.

Segundo o diretor de Es-
portes de Holambra, André 
Luis Buzzerio, a continuidade 
do projeto durante as férias 
de julho são muito benéficas. 
“Assim, conseguimos atingir 
ainda mais esse público para 
o esporte”, afirmou. André 
disse ainda que a iniciativa 
veio em boa hora, uma vez 
que esses estudantes ficaram 
‘presos’ em casa durante a 
pandemia. “Também desmis-
tificamos essas duas modali-
dades - atletismo e ginástica 
rítmica, pois muita gente ain-
da só pensa em futebol como 
esporte”, observou o diretor.

O objetivo do projeto 
social é desenvolver o es-
porte educacional, aten-
dendo as demandas sociais 
e de sustentabilidade dos 
17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela Agenda 
2030 da ONU (Organização 
das Nações Unidas). “Nosso 
compromisso não é somen-

te com a busca constante 
pela excelência na presta-
ção dos serviços. Também 
investimos em programas e 
projetos com grande poten-
cial de transformação social, 
que contribuem para o de-
senvolvimento humano. O 
Desvendar Esporte tem essa 
proposta, o que vem ao en-
contro com o nosso propósi-
to”, disse a coordenadora de 
Responsabilidade Social da 
Águas de Holambra, Maria 
Aparecida Draheim.

As atividades do Desven-
dar Esportes acontecem no 
contraturno escolar nos pe-
ríodos da manhã e da tarde, 
duas vezes por semana, nas 
dependências do Complexo 
Esportivo Estádio Municipal 
Zeno Capato (rua Dr. Jorge 
Latour s/n Centro Holam-
bra/SP). Além de Holambra, 
o projeto Desvendar Esporte 
também está sendo desen-
volvido em Manaus (AM) e 
Timon (MA).
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Irmãos Gelinski garantem pódio no 
Campeonato Paulista de Kung Fu

Com 257 votantes, Holambra elege 
novo conselheiro tutelar e 5 suplentes

Naturais do Paraná, mas 
holambrenses de coração, 
os irmãos Gelinski, Vander-
lei (39 anos) e Cláudio (42 
anos), subiram ao pódio no 
33o Campeonato Paulista de 
Kung Fu. O torneio garan-
tiu ao mais novo da dupla a 
participação na competição 
nacional, que ocorrerá em 
outubro deste ano.

O campeonato paulista 
aconteceu nos dias 18 e 19 
de junho em Lençóis Paulis-
ta. A competição é o maior 
evento promovido pela Fede-
ração Paulista de Kung Fu. 

Vanderley Gelinski foi cam-
peão paulista na Categoria 
Sanda (box chinês) 85 quilos. 
Devido a isso, ele conseguiu 
classificação para competir 
no Campeonato Brasileiro de 
Kung Fu Sanda, que acontece-
rá em Goiânia (GO), nos dias 
12 a 16 de outubro de 2022.

Cláudio Gelinski (42 anos) 
ficou com o segundo lugar na 
Categoria Sanda (box chinês) 
80 quilos. 

Trajetória de luta
As vitórias dos irmãos Ge-

linski já foram publicadas di-
versas vezes no JC Holambra. 
No entanto, nem todos sabem, 
mas eles ficaram sem lutar e 
treinar por alguns anos.

Cláudio ficou fora do ta-
tame por mais tempo e não 
competiu durante 15 anos. 
Em 2019 ele voltou a treinar, 
mas logo teve que parar por 
causa da pandemia. Determi-
nado prosseguiu e fez sua re-
estreia no dia 30 de abril de 
2021 na Copa Making Win-
ners, em Porto Ferreira, sen-
do também Vice-campeão na 
Categoria Sanda 80 quilos.

Essa foi a primeira vez que 
Cláudio participou do paulis-
ta. Já Vanderlei foi campeão 
do torneio e ficou em 2o lu-
gar na competição nacional. 

Vanderlei é caseiro e mo-
torista e Cláudio trabalha 
como vigilante. Mas o amor 
às artes marciais enche os 
irmãos Gelinski de vontade, 
que treinam à noite ou nas 
folgas. 

Além de participar de 
campeonatos, os irmãos pre-
tendem dar aulas de Kung 
Fu Sanda em Holambra 
para crianças, adolescentes 
e adultos. Quem quiser co-
nhece-los mais podem segui-
-los: Cláudio (https://www.
facebook.com/claudio.ge-
linski.395 ou @gelinskiclau-
dio) e Vanderlei (https://
www.facebook.com/vander-
ley.vanderley.712 ou @van-
derleygelinski). 

Novo conselheiro tutelar 
e suplentes foram eleitos no 
último domingo, dia 26 de 
junho, por meio de votação 
popular aberta a todos os 
moradores com domicílio 
eleitoral em Holambra. Fo-
ram registrados, ao todo, 257 

votos, com maioria expressi-
va – 142 deles – para o can-
didato Diego Filipini, a ser 
empossado nesta sexta-feira.

Andrieli Arantes teve 33 
votos, seguida por Leonardo 
Carneiro, com 24, Sidméia 
(23), Néia (19) e Paula Cristi-

na (16). Todos eles foram elei-
tos à condição de suplentes.

O Conselheiro Tutelar é 
responsável por auxiliar na 
defesa dos direitos e interes-
ses das crianças e adolescen-
tes em situação de vulnerabi-
lidade social do município.
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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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Montagem e Manutenção de 
estufa metálica e madeira – 

Lavagem de plástico

9 9695-1108              9 9324-0632

CNPJ: 16.724.864/0001-96

Nº 1336
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
ACIR FERNANDES DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, 
profissão motorista, nascido em Itambaracá PR, no dia dois de abril de 
mil novecentos e cinquenta e cinco (02/04/1955), residente e domiciliado 
na Rua Rietjens, 265, Residencial Van Den Broek, Holambra, SP, filho de 
FRANCISCO FERNANDES DIAS e de NOEMIA DE SOUZA DIAS.
IVONE DE SOUSA ROSA DE SALES, nacionalidade brasileira, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em Itambaracá, PR, no dia nove de 
julho de mil novecentos e sessenta e cinco (09/07/1965), residente e dom-
iciliada na Rua Juvencio Moreira Farrapo, 270, Jardim São Carlos, Salto 
de Pirapora, SP, filha de MARIO MENINO DE SOUSA e de LOURDES 
CAMARGO DE SOUSA.
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.
Observações: Recebido da cidade de Salto de Pirapora-SP.
Holambra - SP, 28 de junho de 2022

Nº 1337
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
PAULO HENRIQUE PINHEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido em Campinas-SP, (reg-
istrado no Distrito de Barão Geraldo) no dia vinte e quatro de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro (24/07/1994), residente e domiciliado 
na Rua Hermans, 350, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de ANTONIO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO e de 
OSMARINA DE AQUINO PINHEIRO.
MARIA MICHELY DE ALMEIDA BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Arapiraca-AL, 
(registrada no 1° Distrito de Craíbas-AL), no dia vinte e seis de agosto de 
mil novecentos e noventa e oito (26/08/1998), residente e domiciliada no 
Sítio Palmeiras, 05, Palmeiras, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de 
JOSÉ FERREIRA BARBOSA FILHO e de MARIA SANDRA ALMEI-
DA DA SILVA.
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, 29 de junho de 2022

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

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 ●

● DIVERSOS ●

MARCÃO DO TAXI
9 9169-6773  
9 8209-8809 
9 9767-5330

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2022 

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 05/2018 
Convocação de aprovados para provimento de vagas do 

quadro de empregos em geral do CONDESU 
O Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável, sediado à Rua Baronesa 
Geraldo de Rezende, 275, Centro – Cosmópolis/SP, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca o candidato abaixo 
relacionado, aprovado na Seleção Publica n.º 05/2018, a 
comparecer na sede do CONDESU, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às 
12h00, para atribuição de 01 (uma) vaga para o emprego de 
Motorista III, do quadro de empregos em geral do CONDESU, 
com lotação no município de Holambra.  
O candidato deverá apresentar no ato da posse os seguintes 
documentos originais acompanhados de suas respectivas 
cópias legíveis:  
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último 
contrato) / PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 3x4 / 
Carteira de Identidade (RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
/ Título de Eleitor / Certidão de Quitação Eleitoral (Cartório 
Eleitoral ou Online) / Atestado de Antecedentes Criminais 
(Delegacia de Polícia ou Online) / Certidão de Distribuição de 
Ações Criminais (Justiça Federal ou Online) / Comprovante de 
Endereço (e Declaração de Residência, se for o caso) / 
Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (para homens 
entre 18 e 45 anos de idade) / Certidão de Casamento ou 
Escritura Pública de União Estável / Certidão de Nascimento 
(se solteiro) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos 
dependentes / Certidão de Nascimento dos filhos menores de 
21 anos de idade / Caderneta de Vacinação dos filhos com até 
05 anos de idade / Comprovante de Escolaridade Ensino 
Fundamental (incompleto) / CNH categoria “E”.  
A não comprovação da documentação necessária e exigida 
para admissão eliminará o candidato da Seleção Pública.  
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos 
prazos estabelecidos, será considerado desistente, implicando 
sua eliminação definitiva e convocação do candidato 
classificado imediatamente subsequente. 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
MOTORISTA III 

CLASS. N.º INSC. NOME RG 

2º 1074090 André Rodrigues de 
Almeida 270825150 

Cosmópolis, 30 de junho de 2022. 
JULIO CEZAR SIMON CARMONA 

Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável - CONDESU 
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por Izildinha PilliFique
Ligado Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumem romance

Sai versão digital para o remix de “Ray Of Light”, de Madonna

Eu já havia cantado essa bola. Onde tem fumaça, tem fogo. E que fogaréu! Os dois, Wanessa Camargo e Dado Dolabella, já não es-
condem das pessoas mais próximas o relacionamento e as trocas de declarações de amor. Depois que Nathan Camargo, primo da 

cantora, disse em um podcast que o romance já não é segredo para toda a família, a notícia foi se confirmando. Claro, que Zezé Di Camargo 
aprovou a situação, pois viveu quase o mesmo recentemente, quando separou de sua esposa Zilu Godoi, depois de mais de 30 anos de casado. Mas Zilu 

torceu o nariz e se preocupa com os dois filhos da artista com o empresário Marcus Buaiz, Apesar de Dado não ser unanimidade na família Camargo, todos estão o 
recebendo bem neste novo momento, principalmente por avaliarem que Wanessa está muito mais feliz hoje do que quando estava nos últimos anos de casamento 
com Marcus Buaiz. O comentário dos familiares é que Wanessa está mais “bonita e radiante” agora que está novamente amando.

Os domingos serão de Ivete Sangalo

A nova estrela da Globo é Ivete Sangalo. A 
emissora global quer movimento e caris-
ma em sua programação. Marcos Mion deu 
certo e garante seu programa aos sábados. 
Tadeu Schmidt elogiado no “Big Brother Bra-
sil”, deverá permanecer como apresentador 
no reality show. As movimentações recentes 
no entretenimento da Globo poderiam vir com 
um anúncio, como os de emprego: procura-se carisma. E, 
entre as exigências, que seja um apresentador que se comuni-
que bem com o público jovem, espontâneo, e preferencialmen-
te com boa presença nas redes sociais. Novos nomes também 
surgem nesta busca pelo carisma: Maisa Silva, Sabrina Sato, Ana 
Clara e Paulo Vieira estão sendo especulados para comandar a 
possível volta do “Vídeo Show” em 2023. 

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

Huhuhu. Madonna acaba de subir nas plataformas, através da Warner Music, mais um 
single digital da compilação “Finally Enough Love”. Trata-se da versão para as pistas de 
“Ray Of Light (Sasha Ultra Violet Mix Edit)”. Esse trabalho foi um sucesso instantâneo nas 
boates, dando à Madonna outro hit na primeira posição na lista de Dance Club Songs 
da Billboard, alcançando o topo em junho de 1998. “Ray Of Light” ganharia o GRAMMY 
Awards por melhor gravação de Dance no ano 1999. Além do áudio da faixa em ver-
são digital, o vídeo que acompanha o remix também foi atualizado para HD. 50 Number 
Ones” abrange todo o reinado de Madonna nas paradas de dance club, com dezenas 
de remixes feitos pelos melhores produtores do mundo. Além dos favoritos dos fãs, a 
coleção também inclui uma seleção de raras gravações de remixes, com mais de 20 delas 
sendo oficialmente lançadas pela primeira vez ou fazendo sua estreia comercial/digital. 
A coleção estará disponível digitalmente em 19 de agosto. 

Jojo vai mostrar samba no pé e no gogo
Depois do casamento JojoTodynho quer dar um up em sua carreira. Vai 
trocar novamente o nome e mudar de estilo musical. Sim, é verdade. A 
moça tornou-se famosa pelo funk “Que Tiro Foi Esse?” A partir de agora, 
Jojo vai voltar as atenções de sua carreia musical para o pagode e vai 
lançar um álbum inteiro do gênero e já divulga sua primeira música, 
intitulada “De Onde Eu Venho”. O disco vai se chamar “Jojo Como Você 
Nunca Viu”. Jojo, aliás, vai tentar mais uma vez aposentar o Todynho e 
vai tentar voltar a usar Jojo Maronttinni como nome artístico. Essa não é 
a primeira vez que a ex-funkeira se arrisca no pagode. Ela já fez parcerias 
com os grupos Imaginasamba e Di Propósito. Vem aí, a sambista Jojo 
Maronttinni, minha gente. 


