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O Governo do Estado reabriu 
as inscrições para o Programa 
Bolsa Empreendedor. A iniciativa 
tem o objetivo de apoiar os 
desempregados e autônomos 
informais em situação de 
vulnerabilidade, oferecendo 
capacitação, formalização e 
auxílio de R$ 1.000,00 ,  
pago em duas parcelas.

Público aprova o Natal de Holambra. 
Acompanhe a programação para 
esse  final de semana

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Moradores devem fazer o 
cadastramento a partir de 
segunda feira

Imigrantes e Los Hermanos 
fecham quartas de final nesta 
sexta-feira

APB promove bingo em prol do 
Programa Jovem Aprendiz7 4 6

13

5

Holambra cancela tradicionais 
festas de Ano Novo e Carnaval

A Prefeitura de Holambra anunciou essa semana que, a exemplo de decisão tomada em 
relação ao Carnaval de 2022, cancelou também  a programação festiva prevista para a virada 
do ano, em 31 de dezembro 13
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Opinião2
A variante do Coronavi-

rus, que leva o nome de Omi-
cron, foi identificada e está 
sendo estudada e acompa-
nhada no mundo inteiro.

Estudos preliminares têm 
apontado que ela é altamente 
contagiante, mas ainda sem 
determinar sua gravidade. 
Apontam ainda que  cobertu-
ra vacinal da população não 
garante a imunização contra 
a variante Omicron.

 Assim, é preciso, pelo 
menos por enquanto, que 
não se abra a guarda com 
os cuidados básicos de pro-
teção contra o Coronavirus, 
como o uso de máscara em 
todos ambientes, o uso do 
álcool gel e o distanciamen-
to social. 

Holambra é uma estância 
que atrai centenas de turis-
tas de todos os lados. Eles 
são sem bem vindos, pois 

movimentam a economia da 
cidade. Mas, por outro lado, 
nestes momentos de pande-
mia, podem trazer consigo 
a variante Omicron. Por isto 
é preciso cautela das autori-
dades e da população, nestes 
momentos de incertezas. 

A administração pública 
e cada cidadão individual-
mente precisam cuidar da 
segurança individual e do 
bem estar da coletividade. 

A variante Omicron

•  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

Se você já navegou pelos 
mares de grandes empresas, na-
cionais ou multinacionais, deve 
ter vivido ou presenciado, com 
menor ou maior intensidade, 
situações de demissões - sem-
pre com o objetivo principal de 
cortar gastos operacionais ou 
reestruturação organizacional. 
Afinal, faz, fez e fará parte do 
menu dos negócios – em qual-
quer tempo – ações que visam 
proteger e incrementar os in-
vestimentos de seus acionistas 
e, por óbvio, os lucros. “Business 
is business”!

Ausente do meio empresa-
rial há muito, não mais convi-
vendo com os “modo-operandi” 
em toda a extensão dos negó-
cios, constato que – a exemplo 
do “cachimbo que faz a boca 
torta” - velhos  procedimentos 
ainda permancem.

Recentemente a imprensa 
noticiou que a Globo prosse-
guiu – agora com maior vigor 
– na reformulação de seus qua-
dros, incluindo o desmonte de 
seu porte jornalistico. E ao que 
se sabe, sem choro nem vela.

Jornalistas – icones - como 
Francisco José e Renato Macha-
do foram demitidos pela Globo 
na segunda-feira (29) após 40 
anos “de casa”. A seco! Alberto 
Gaspar e Ari Peixoto - “caras” da 

Globo  há  39 e 34 anos – foram, 
também, demitidos em outu-
bro deste ano. Glória Maria, de 
tantas glórias, premiada com o 
“bilhete azul” (demissão do em-
prego) após 41 anos na telinha. 
Até Faustão, referência domini-
cal da líder de audiência, teve 
seu contrato rescindido antes 
do vencimento. A seco!

E ao que se saiba, por estar 
eventualmente este escriba 
mal informado, nenhum me-
receu do patrão qualquer ato 
de reconhecimento público de 
gratidão após, literalmente, de-
dicação de uma vida à profissão 
contribuindo decisivamente 
para a qualidade - mais que da 
Globo - da televisão brasileira.   

Posso afiançar que nas mi-
nhas décadas vivendo dentro 
do “sistema” assisti de tudo den-
tro do “caldeirão”, mas que não 
é este o espaço nem o momen-
to para abordar o tema. Ape-
nas lamentar, impotente como 
qualquer um, que é assim que 
caminha a humanidade!  

Não tenho conhecimento, 
por desinformado talvez, de 
que práticas antigas de respeito 
e reconhecimento a funcioná-
rios de qualquer escalão – do 
porteiro ao CEO – continuem 
ocorrendo. Se sim, meus efu-
sivos aplausos; se não, minhas 

sinceras condolências ao siste-
ma vil.  

Reconfortante relembrar 
que – em tempos idos – havia 
uma parceria honesta entre os 
donos do capital e aqueles que 
a ele serviam mediante com-
pra e venda de conhecimento 
em todos os níveis. Celebrava-
-se, então, reconhecidamente, 
dez anos de dedicação, vinte e 
cinco anos de dedicação, o mo-
mento de descansar via mere-
cida aposentadoria. Uma placa 
gravada, um relógio gravado, 
um diploma emoldurado mar-
cando todas as fases, onde do 
porteiro ao CEO participavam 
todos.

As famílias, embevecidas 
pelo reconhecimento aos seus, 
guardavam como relíquias, 
para o todo o sempre, lembran-
ças de fases de uma vida de 
dedicação ao trabalho honesto. 
Com todas imperfeições e, por 
que não, até eventuais hipocri-
sias e injustiças inerentes ao ser 
humano, o saldo – a meu ver 
então – era saudável, até mes-
mo sentimental. Eram, todos, 
mais que um número na folha 
de pagamento, profissionais 
com sangue nas veias, gente 
como a gente.

Tempos que se foram? Não 
saberia dizer.   

Tempos que se foram?

Histórias de Dona Ilda

Eu estava me distraindo 
sentada em um banco de 
um jardim. A tarde estava 
agradável. O trânsito estava 
movimentado e vi na calça-
da uma jovem empurrando 
um carrinho completamen-
te diferente. Ele era quadra-
do, grande, de madeira. Na 
parte de cima, ficavam balas 
e doces muito bem embru-
lhados. A parte de baixo era 
aberta e ali dormia um bebê 
bem cobertinho. Fiquei 
prestando atenção nessa 
cena nunca vista.

O carrinho deve ter sido 
feito especialmente para 
esse fim. Enquanto a ma-
mãezinha vendia balas, o 
nenê dormia calmamente.

A abertura era grande e ha-
via muito ar para a criança.

Pude constatar até onde 
chega o amor de uma mãe! 
Alegre e feliz, vendia suas 
balas e doces e com certeza 
estava ganhando seu pão 
de cada dia!

Daí, meu pensamento co-
meçou a funcionar: será que 
essa mãe luta sozinha pela 
vida? Será que ela é só, com 
o bebê?

Cheguei a pensar em tirar 
uma foto desse aconteci-
mento tão raro!

Mas, aí estamos vendo 
também, o esforço dessa 
moça cuidando de seu filhi-
nho e ganhando sua vida!

Como essa, quantas. mui-
tas vezes, não encontram 
lugar para seus filhos em al-
guma creche. Quantas não 
têm alguém para cuidar de 
suas crianças. Outras estão 
na fila aguardando uma 
vaga para seu filho!

Senti muito não ter ido 
conversar um pouquinho  

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

Cena comovente!

com a jovem mamãe. De 
qualquer forma a consi-
derei uma heroína, que da 
melhor maneira possível, 
encontrou uma solução 
para trabalhar e levar sua 
filhinha “a tiracolo!” !

Por esse motivo, quando 
estamos em condição de 
observar  acontecimentos 
como esse, devemos  apro-
veitá-los e vermos como 
não é tão difícil solucionar-
mos um problema.

Quantos trabalhadores de 
sítios e fazendas trabalham 
muitas vezes com  seu filhi-
nho amarrado em suas cos-
tas ou na cintura?!

Na verdade, o amor de 
mãe é indiscutível!  Minha 
mãe que também era pro-
fessora, começou sua carrei-
ra em Valinhos e, com qua-
tro filhos, quando queria 
vir mais depressa para sua 
casa em Campinas, tomava 
o trem de carga vazio, do 
transporte de gado, para 
chegar mais cedo em casa 
. Até hoje fico pensando 
quanto trabalho e dedica-
ção ela teve para conseguir 
criar seus quatro filhos!

Não esqueçamos jamais, 
que mãe, na sua  grande 
maioria, não mede esforços 
e sacrifícios para criar os 
seus filhos.

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



3

www.jcholambra.com

Saúde Holambra, 3 de dezembro de 2021 3
Saúde vacina 109 alunos entre 
12 e 17 anos da rede pública

Departamento orienta cerca 
de 500 pessoas sobre DSTs

Holambra imunizou 109 
alunos entre 12 e 17 anos 
contra a Covid-19 nesta 
quinta-feira, dia 2 de de-
zembro, na Escola Municipal 
Parque dos Ipês. Equipes do 
Departamento Municipal 
de Saúde estiveram no local 
nos períodos da manhã e da 
tarde, durante o horário re-
gular de aulas, com os obje-
tivos de ampliar a cobertura 
vacinal no município e ga-
rantir, neste público, o rece-
bimento das duas doses do 
imunizante.

“Estávamos com 8% da 
população holambrense 
com o complemento da va-

cina atrasado e a maioria 
dessas pessoas têm entre 12 
e 17 anos. Daí a importância 
dessa ação”, explicou o dire-
tor municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias.

Até o momento, 91% dos 
moradores já receberam a 
1ª dose do antígeno. 83,56% 
têm o ciclo completo de imu-

nização, ou seja: tomaram as 
duas doses ou o antígeno de 
dose única.

Calendário fixo de 
vacinação

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 receber o antíge-
no moradores a partir de 12 
anos que ainda não foram 

imunizados; holambrenses 
que receberam a 1ª dose da 
vacina Butantan/CoronaVac 
há pelo menos 21 dias; cida-
dãos que tomaram a 1ª dose 
do imunizante Fiocruz/As-
traZeneca 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 e adolescentes entre 12 

e 17 anos que tomaram a 1ª 
dose do antígeno da Pfizer 
há mais de 8 semanas. Tam-
bém é distribuída a dose 
de reforço para moradores 
acima de 18 anos que re-
ceberam a 2ª dose há, pelo 
menos, 5 meses. O prazo 
será reduzido para 4 meses 
a partir da próxima semana, 
conforme orientação do Go-
verno do Estado. 

O 1º de dezembro, Dia 
Mundial de Luta Contra a 
Aids, foi lembrado em Ho-
lambra com informação e 
prevenção. Equipes do De-
partamento Municipal de 
Saúde montaram uma ten-
da na Rota dos Imigrantes, 
principal via da cidade, e 
abordaram cerca de 500 
pessoas para fornecer orien-

tações sobre doenças sexu-
almente transmissíveis e 
aconselhamento a respeito 
de testes rápidos. Mais de 2 
mil preservativos foram dis-
tribuídos à população.

Durante todo o mês os 
holambrenses poderão rea-
lizar os testes de HIV, Sífilis e 
Hepatites B e C nos 4 postos 
de saúde da cidade, sem ne-

cessidade de agendamento. 
Basta ir até a unidade esco-
lhida das 8h às 15h e apre-
sentar um documento de 
identificação com foto.

De acordo com a enfer-
meira Janeclei Bertolazo da 
Silva, Coordenadora da Aten-
ção Básica e do Programa de 
DST/Aids do município, o 
teste rápido é realizado por 
enfermeiras capacitadas e 
oferece resultados em até 40 
minutos, sempre com abso-
luto sigilo e discrição. Ainda 
segundo ela, a estimativa é 
de que, em dezembro, 400 
pessoas façam o exame. “Os 
testes são realizados através 
de um furo no dedo. Em caso 
de resultado positivo, faze-
mos o encaminhamento aos 
serviços de referência para 
que o morador possa dar iní-
cio ao tratamento”, explicou.

“Informação, cuidado 
com a saúde e uma vida se-
xual responsável são funda-

mentais para evitar riscos 
de contágio”, disse o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. Ele tam-
bém pontuou que as uni-
dades de saúde da cidade 
contam com profissionais 

capacitados que realizam 
aconselhamentos individu-
ais e coletivos. Preservativos 
estão disponíveis para se-
rem retirados gratuitamente 
durante todo o ano nas re-
cepções dos PSFs.

Moradores que tomaram a vacina fabricada pela Janssen há, 
pelo menos, 61 dias já podem procurar o Salão da Terceira 
Idade para receber a dose de reforço. Cerca de 430 pessoas 
receberam esse antígeno no município.

Dose de reforço da Janssen
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Paradas natalinas passam a fazer parte da 

programação até o final do Natal Mágico de Holambra
neiros. Nos dias 4, 11 e 19 a 
animação ficará por conta da 
Fanfarra Amigos de Holam-
bra. Em 5 e 12 de dezembro, 
o som fica a cargo da Noel-
Band.

“As pessoas gostaram mui-
to da Parada, se divertiram, 
se emocionaram e pediram 
para que continuássemos”, 
explicou a diretora muni-
cipal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti. “Decidi-
mos atender às solicitações e 
dar a oportunidade para que 
outras pessoas, moradores 
e visitantes, confiram esse 
grande espetáculo de música, 
luzes e magia”, disse.

Além das Paradas, o Natal 
Mágico de Holambra conta 
com apresentações artísti-
cas gratuitas (confira abaixo 

a programação deste fim de 
semana) que ocorrem sem-
pre de sexta a domingo, até 
o dia 23, na Praça dos Pio-
neiros. O local possui área 
de alimentação e também 
abriga a Casa do Papai Noel. 
O Bom Velhinho recebe 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.

Previstas para acontece-
rem somente no primeiro 
final de semana do Natal Má-
gico de Holambra, as Paradas 
Natalinas passarão a ser rea-
lizadas aos sábados e domin-

gos até o fim do evento em 23 
de dezembro – exceção feita 
ao dia 18. O motivo é o suces-
so da iniciativa com o públi-
co, que ficou encantado com 
o desfile de carros alegóricos 

e personagens de desenhos 
animados.

A Parada tem como ponto 
de saída, às 19h, a Praça do 
Bento, em frente à Prefeitura. 
O destino é a Praça dos Pio-

Dia 3 de dezembro (Sexta-Feira)
19h30: Coral Magnificat (Igreja Matriz)

20h: Gaiteiros de Holambra
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 4 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

19h30: Coral Municipal da Estância de Socorro

20h30: Orquestra Popular de Flautas Doces de Holambra
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 5 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: Cláudia Feltre e Banda
Local: Praça dos Pioneiros

Confira a programação do Natal Mágico 
de Holambra deste fim de semana:
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Município recebe 

selo de Compromisso 
com a Educação

Grande bingo da APB, em prol do Projeto Jovem 
Aprendiz, acontece dia 10 de dezembro

Holambra recebeu esta 
semana, da ONG Todos Pela 
Educação, o selo “Compro-
misso com a Educação”, um 
reconhecimento pelo empe-
nho e interesse do município 
no desenvolvimento de ações 
em benefício ao ensino.

De acordo com a diretora 
da pasta, Claudicir Picolo, 
entre as etapas necessárias 
para a obtenção deste selo 
estão a assinatura de uma 
carta-compromisso por ela 
e pelo prefeito Fernando 
Capato, a realização de um 
curso por profissionais do 
departamento e a demons-
tração, na prática, de po-
líticas públicas alinhadas 
ao programa “Educação Já 
Municípios”, como a manu-
tenção da ambiência escolar 
favorável, o desenvolvimen-
to correto da Base Nacional 
Comum Curricular, priori-

zação dos investimentos do 
município em Educação e 
cumprimento regular das le-
gislações educacionais.

“Trata-se de um reco-
nhecimento por todo o es-
forço e dedicação de nossa 
rede pública municipal de 
ensino, que não mediu es-
forços, também durante a 
pandemia, para garantir um 
ensino de qualidade para os 
estudantes holambrenses”, 
avaliou a diretora.

“Essa é uma importante 
conquista que reflete o com-
promisso da Prefeitura em 
priorizar a Educação no mu-
nicípio”, reforçou o prefeito 
Fernando Capato. “Traba-
lhamos sempre para garan-
tir a capacitação de nossos 
profissionais e a melhoria 
contínua do ensino. Este 
selo mostra que estamos no 
caminho certo”.

O Bingo de Natal da APB 
(Associação Príncipe Bernar-
do), que será realizado em 
sua sede, no próximo dia 10, 
a partir das 19h, contará com 
muitos prêmios. Flores, brin-
des e até guloseimas estão 
entre os itens, deixando as 
festas de final de ano dos ho-
lambrenses ainda mais doce.

O evento iniciará com 
“binguinhos”, com prêmios 
individualizados e com car-
telas vendidas a R$ 3,00 cada 
rodada. Já para as principais 
premiações - cestas com di-
versos produtos - a cartela 

custará R$ 10,00.  As carte-
las poderão ser adquiridas 
antecipadamente na secre-
taria da APB e também serão 
vendidas no dia do bingo. 

De acordo com os organiza-
dores, o evento contará com 
serviço de bar e as rodadas 
serão disputadas num clima 
familiar e de muita diversão. 

Os prêmios principais serão duas cestas com diversos produtos!
O ganhador da cesta nº 1, será o primeiro que preencher toda a cartela e o ganhador da 2ª. 

Cesta será  aquele que completar a cartela na sequência
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Prefeitura e Estado realizam cadastramento de 

moradores a partir desta segunda-feira

Cidade realiza nova etapa da Operação Cata-Bagulho na próxima semana

A Prefeitura de Holambra 
irá realizar a partir desta se-
gunda-feira, dia 6 de dezem-
bro, o cadastramento social 
dos moradores do bairro Vila 
Nova e da Colônia dos Pedro-
so. O objetivo é dar continui-
dade ao processo de regulari-
zação fundiária destas áreas 
por meio de convênio com o 
Programa Cidade Legal, do Go-
verno do Estado de São Paulo.

As equipes, identificadas 
com crachás, visitarão as ca-
sas, farão entrevistas com 
os moradores e solicitarão 
documentos. A orientação é 
que residentes desses locais 
separem RG, CPF (pessoas 
casadas devem apresentar 

os documentos de ambos); 
certidão de casamento ou de 
óbito (no caso de moradores 
viúvos); pacto antenupcial; 
formal de partilha (para pes-
soas divorciadas); compro-
vante de residência anterior 
ao ano de 2016; comprovan-
te de residência atual; carnê 
do IPTU e comprovante de 
aquisição do lote (contrato de 
compra e venda, declarações 
ou recibos). Caso o imóvel seja 
alugado, é importante que os 
proprietários ou a imobiliária 
sejam avisados sobre a ação.

“É muito importante que 
os moradores atendam a 
equipe usando a máscara de 
proteção facial e apresentem 

os documentos solicitados, já 
separados previamente”, in-
formou o diretor municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Habitação, Reinaldo Pavão. 

“O cadastrador irá fotografar 
a documentação e encaminhar 
para o cartório. Esta é uma 
etapa fundamental para o su-
cesso e conclusão do trabalho”.

Programa Cidade Legal
O Cidade Legal é um pro-

grama do Governo do Estado 
de São Paulo que auxilia os 
municípios paulistas na regu-
larização de áreas que estão 
em desconformidade com a lei. 
A iniciativa tem como objetivo 
acelerar e desburocratizar o 
processo de adequação cadas-
tral dos imóveis em situação 
irregular. Para isso, os mora-
dores recebem, sem custo, as-
sessoria para intermediar o 
registro dos projetos nos cartó-
rios, segurança jurídica, acesso 
ao mercado formal de crédito, 
possibilidade de comerciali-
zação e transferência do bem 
para filhos ou herdeiros.

Na próxima segunda-
-feira, dia 6 de dezembro, 
a Prefeitura de Holambra 

dará início a mais uma eta-
pa da Operação Cata-Bagu-
lho para a coleta de móveis 

Segunda-feira, 6 de dezembro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

Terça-feira, 7 de dezembro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

Quarta-feira, 8 de dezembro: Imigrantes, Vila Nova e Moinho Residencial

Quinta-feira, 9 de dezembro: Moinho Residencial, Residencial Van den Broek e Pinhalzinho

Sexta-Feira, 10 de dezembro: Camanducaia e Residencial Vila das Tulipas

Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:

danificados, pneus velhos e 
restos de poda. Lixo domés-
tico, restos de construção 
civil e materiais eletrônicos 
não serão recolhidos neste 
trabalho.

Os itens devem ser des-
cartados na frente das re-
sidências pelos moradores 
antes das 7h30, de acordo 
com o cronograma de bair-
ros. O objetivo da ação é im-
pedir o depósito irregular 
de lixo em terrenos baldios 
e vias da cidade, evitando o 
acúmulo de detritos e a pro-
liferação de insetos e ani-
mais peçonhentos.

O diretor do Departa-
mento Municipal de Servi-
ços Públicos, José Marcos 
de Souza, pede para que os 
moradores fiquem atentos 
às datas da coleta. “É funda-
mental que a população ob-
serve o dia certo da passa-

gem da equipe da Operação 
Cata-Bagulho em cada bair-
ro e deposite o material no 
dia correspondente, antes 
das 7h30”, explicou. “Conta-
mos com a colaboração de 
todos para manter a cidade 
sempre limpa e organizada”.
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Transporte público municipal  passa a contar 

com mais dois ônibus

Programa Bolsa Empreendedor reabre inscrições 
e Governo do Estado oferece auxílio

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

As linhas de ônibus cir-
cular de Holambra passam a 
contar, a partir de janeiro de 
2022, com dois novos veícu-
los para o transporte diário 
de passageiros. Eles foram 
adquiridos pela Prefeitura 
por pouco mais de R$ 220 
mil. A cidade é uma das pou-
cas do país a oferecer trans-
porte público gratuito à po-
pulação e visitantes.

“Muitas cidades reajus-
tam frequentemente as ta-
rifas dos coletivos. Aqui, nós 
realizamos investimentos 
neste setor para garantir a 
quem precisa um transporte 
mais digno, seguro, confor-
tável e adequado, gratuita-
mente”, disse o prefeito Fer-
nando Capato.

De acordo com o diretor 
municipal de Serviços Públi-
cos, José Marcos de Souza, os 

O Governo do Estado 
reabriu as inscrições para 
o Programa Bolsa Empre-
endedor. A iniciativa tem 
o objetivo de apoiar os de-
sempregados e autônomos 
informais em situação de 
vulnerabilidade, oferecen-
do capacitação, formaliza-

ção e auxílio de R$ 1.000,00 
pago em duas parcelas.

A ação é voltada aos de-
sempregados, trabalhado-
res informais e também 
microempreendedores in-
dividuais. Mas a prioridade, 
de acordo com o Governo 
Paulista, é para mulheres, 

jovens, negros, pardos, in-
dígenas, pessoas com defi-
ciência e famílias de baixa 
renda.

Os interessados devem 
acessar o site www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br e preen-
cher o formulário até o dia 3 
de janeiro. A divulgação dos 

selecionados irá ocorrer até 
o dia 15.

“Esse é um programa 
importantíssimo, que tem 
como objetivos apoiar autô-
nomos impactados pela cri-
se da Covid-19, impulsionar 
novos empreendimentos e 
incentivar a retomada de 

pequenos negócios”, avaliou 
o prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato. “A iniciativa 
atua em três frentes: auxílio 
financeiro, orientação para 
a formalização e a qualifi-
cação, priorizando e incen-
tivando quem mais precisa”, 
concluiu.

O transporte público 
gratuito de Holambra 
não irá circular nos 
dias 25 de dezembro, 
Natal, e 1º de janeiro 
de 2022, data em que 
é celebrado o Ano 
Novo. Segundo José 
Marcos, a suspensão é 
pontual e os serviços 
seguirão normalmente 
nos demais dias, sem 
qualquer alteração.

Suspensão 
de atividades 
nos dias 25  
e 1º

ônibus, ano 2012, são semi-
novos e têm capacidade para 
transportar até 44 pessoas 
sentadas. “Trata-se de uma 

melhoria importante para 
quem utiliza o serviço”, ava-
liou o diretor. “Agora, nossa 
frota de transporte circular, 

que atende às zonas urbana 
e rural, passa a contar, no to-
tal, com 5 ônibus e 1 micro-
-ônibus”.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

No Brasil, um homem 
morre a cada 38 minutos de-
vido ao câncer de próstata, 
segundo os dados mais re-
centes do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca). Tendo em 
vista este cenário, o Grupo 
UniEduK realizou ações para 
reforçar e informar sobre a 
doença ao longo da campa-
nha do Novembro Azul. 

Durante o mês, os cursos 
de saúde do Grupo UniEduK 
realizaram diversas ativida-
des de conscientização so-
bre o câncer de próstata. As 
iniciativas foram realizadas 
com o objetivo de alertar 
a população masculina no 
que se refere à importância 
do diagnóstico precoce des-
te tipo de câncer.

As ações envolveram 
palestras, capacitações, ex-
posições e abordagens do 
público.

Novembro Azul: 
A campanha Novem-

bro Azul é realizada com 
o intuito de informar a 

população, principal-
mente masculina, sobre a 
importância do diagnós-
tico precoce do câncer 
de próstata. Além disso, 
a campanha ainda fala 
sobre exames para a de-
tecção precoce do câncer, 
como o exame de sangue 
por Antígeno Prostático 
Específico (PSA) ou pelo 
exame de toque.

O câncer de próstata, 
tipo mais comum entre os 
homens, é a causa de mor-
te de 28,6% da população 
masculina que desenvolve 
tumores malignos.

Mas o que é a próstata?
A próstata é uma glân-

dula do sistema reprodu-
tor masculino, que pesa 
cerca de 20 gramas, e se 
assemelha a uma casta-
nha. Ela localiza-se abaixo 
da bexiga e sua principal 
função, juntamente com as 
vesículas seminais, é pro-
duzir o esperma.

Com informações de: Bi-
blioteca Virtual em Saúde; 

Novembro Azul: Grupo UniEduK 
realiza conscientização sobre o 

câncer de próstata

Coisas de 
Holambra...

O dilema do Progresso
A motivação número 
um dos visitantes de 
Holambra é, definiti-
vamente, as nossas 
flores. A Expoflora 
projetou o nome de 
nossa cidade para os 
quatro cantos do país 
e nos transformou na 
Cidade das Flores. En-
tretanto, todos nós, 
moradores, sabemos 
que o motivo de ter-
mos recebido este título é porque somos res-
ponsáveis pela comercialização de cerca de 45% 
de todas as flores e plantas ornamentais vendi-
das no Brasil, e que elas não estão, necessaria-
mente, enfeitando nossas ruas, praças e jardins. 
Mesmo assim, os turistas se encantam. E então, 
você poderia se perguntar: por quê? Ao que eu 
te respondo: porque nós temos algo a mais. Algo 
que não é tangível ou mensurável, mas que está 
em toda parte. 
Quando o visitante chega em Holambra, ele per-
cebe que a cidade é diferente. Primeiro, claro, 
se assusta com as cerquinhas baixas das casas, 
enfeitadas por belos jardins. Pouco a pouco, ele 
começa a notar algumas outras coisas: pessoas 
parando para o pedestre atravessar a rua, bici-
cletas circulando tranquilamente por aí, pessoas 
andando despreocupadas à noite.
Estas, entre tantas outras coisas, têm muito a ver 
com a maneira que Holambra nasceu, 73 anos 
atrás. Para vir para cá, os holandeses tinham que 
fazer parte da Cooperativa. Não era uma opção, 
mas uma necessidade. Uma vez em terras bra-
sileiras, tudo era organizado por ela. E não só a 
parte econômica! A CAPH cuidava da educação 
dos pequenos, da saúde de todos, da religião, 
esporte, lazer... E mesmo naquilo que a coopera-
tiva não estava diretamente relacionada, o espí-
rito colaborativo perseverava. 
Para dar um exemplo bem simples de como 
as coisas funcionavam aqui, você sabe como 
aconteciam as festas, por volta dos anos 1970? 
Primeiro checavam, entre os moradores, quem 
tinha uma granja vazia. Com o local escolhido, 
alguns cuidavam dos comes e bebes, outros da 
decoração feitas com bambu. Um terceiro trazia 
seus discos e se transformava no DJ da turma! E 
assim todos se divertiam.
As coisas só aconteciam porque as pessoas de-

sejavam, planejavam 
e faziam acontecer. 
Nada veio do acaso. O 
Moinho Povos Unidos 
prospera porque há 
um grupo de volun-
tários que cuida mui-
to bem dele, apenas 
pelo prazer de fazer 
parte de um legado. 
Assim, quantos ou-
tros grupos e associa-
ções eu poderia citar, 

que também fazem a diferença para esta cidade?
Desde então, Holambra vêm crescendo e os 
holandeses se tornaram minoria. Mas a alma, 
o espírito da cidade, plantado anos atrás, con-
tinua gerando seus frutos, até mesmo entre os 
brasileiros. E não é de se espantar que todos 
se apaixonem pela cidade e queiram se mudar 
para cá, não é mesmo? 
Fico imensamente feliz quando vejo pessoas 
que escolheram viver aqui e que se integraram 
com a comunidade e nosso jeito de ser. Eles cur-
tem correr na lama e ver tratores envenenados 
puxando toneladas de carga! Dependendo do 
nível de envolvimento, comem até pão com cho-
colate granulado – e adoram! Ao mesmo tempo, 
aprendemos muito com eles! Gente nova traz 
ideias, questiona hábitos, faz a gente se mexer, 
melhorar. Uma troca muito saudável, por sinal.
A harmonia entre o antigo e o novo, a tradição 
e a inovação, tudo isso começa com uma única 
coisa: RESPEITO. Os tempos mudam, as pessoas 
também. Coisas que fazíamos antigamente tal-
vez não façam mais sentido serem feitas da mes-
ma maneira hoje. O bom é aprender com quem 
já sabe fazer, preservar aquilo que é bom, e me-
lhorar aquilo que pode ser melhorado. 
Se as pessoas escolhem se mudar para cá é por-
que, algum dia, se apaixonaram pela nossa es-
sência. Para que ela possa ser mantida, devemos 
cultivar nossas tradições, nosso jeito de ser. E 
quando algo não parece estar certo, sempre há 
espaço para o diálogo, desde que feito, acima de 
tudo, com respeito.

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e 

curiosidades sobre Holambra?  
Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Cursos da Saúde do Grupo UniEduK 
realizaram ações de conscientização 
durante a campanha Novembro Azul
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Historicamente o muni-
cípio de Holambra carrega 
imensa tradição agrícola em 
sua matriz econômica, que 
até se enquadra entre os de 
maior proporção de popula-
ção rural na região. No con-
texto da Região Metropolita-
na de Campinas, Holambra 
pode ser considerado um 
polo agrícola.

Diferenciando-se da agri-
cultura mais convencional, 
de produção exclusiva de 
alimentos, associada às cha-
madas commodities agrí-
colas, a “Cidade das Flores” 
conseguiu agregar tecnolo-
gia e valor à sua excelência 
agrícola, originando possibi-
lidades de se tornar menos 
refém de preços de merca-
dos internacionais, que tam-
bém dependeria de outras 
variáveis extremamente dis-
tantes das decisões locais, 
como a taxa de câmbio.

Tal importante movi-
mento, ligado sempre a 
pujança local, propicia que 
a diferenciação agrícola es-
timule a prestação de ser-
viços, segmento econômico 
do qual se espera capacida-
de ainda maior de agrega-
ção de valor.

Baseado em dados da 

Fundação SEADE, o gráfico 
já é capaz de nos mostrar a 
evolução assumida em Ho-
lambra pelo setor de Servi-
ços, no período de 2002 a 
2018. De 32% de relevância 
no total do Valor Adicionado 
no início da série, o indica-
dor representou, em 2018, 
52% da mesma base.

Convém contextualizar 
que o Valor Adicionado se di-
ferencia do PIB especialmen-
te pela questão do tratamen-
to conferido aos impostos na 
economia, mas, em linhas ge-
rais, tem semelhante impor-
tância como agregado econô-
mico de comparação.

Também é importante 
apontar que nos serviços es-
tão somados aqueles pres-
tados pela Administração 
Pública, que em Holambra 
tem uma capacidade de in-
vestimentos melhor organi-
zada que a média, além do 
relevante comércio.

Assim, já há algum tem-
po, Holambra deixou de 
ser o município metropo-
litano de menor relevân-
cia do Setor de Serviços 
em sua matriz econômica, 
com Morungaba, Paulínia 
e Cosmópolis registrando 
proporções inferiores para 

o segmento. Importa desta-
car que a transição ordena-
da do cenário não apagou a 
força local da agricultura.

Pelo contrário, com se-
gurança podemos afirmar 
que parte do crescimento 
holambrense de Serviços se 
deve a um trabalho, há anos, 
muito bem estruturado do 
segmento de Turismo, que 
se beneficia também da si-
nergia com a agricultura. A 
partir daí a cadeia de bene-
ficiários se estende a hotela-
ria, restaurantes, lojas, mer-
cados, dentre tantos mais.

Mais uma evidência da 
crescente força de serviços 
pode ser obtida da análise 
de que nem mesmo a mu-
dança do Veiling, grande 
prestador de serviços, para 
Santo Antônio de Posse foi 
capaz de alterar o ímpeto do 
fenômeno.

De qualquer maneira, em 
seu conjunto, o dinamismo 
sempre característico re-
força minhas convicções de 
entusiasmo pela economia 
holambrense. 

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Setor de serviços altera história 
econômica de Holambra

Quem nunca comprou 
algum produto pela internet 
e teve problemas com a en-
trega ou se arrependeu da 
compra? Se você ainda não 
passou por isso, sinto em te 
contar, mas ainda vai acon-
tecer. Em tempos de cone-
xão ininterrupta, as grandes 
marcas de varejo passaram a 
investir em suas lojas virtuais 
e a realizar promoções muito 
atraentes e específicas para o 
público digital. Aliado a isso, a 
comodidade do consumidor, 
que não precisa mais sair de 
casa para comprar nada, seja 
um bem durável ou mesmo 
comida, criou um mercado 
que movimenta bilhões por 
ano no Brasil. Datas como a 
Black Friday, que ocorre ago-
ra em novembro, são ótimas 
para quem ficou o ano inteiro 
namorando algum eletrodo-
méstico, aparelho eletrônico 
etc. e nos enchem de expecta-
tivas. Portanto, é importante 
conhecer os mecanismos le-
gais de proteção que regulam 
essas relações comerciais:

1. Produtos com ví-
cios: um dos problemas 
mais recorrentes nesse pe-
ríodo são os produtos com 
vícios (alimentos com a 
validade próxima do ven-
cimento, peças de roupas 
com pequenos furos ou 
erros de costura, entre ou-
tros), podendo eles serem 
ocultos ou aparentes (de fá-
cil ou não percepção). Essa 
prática não é ilegal, desde 
que o consumidor seja avi-
sado previamente e o defei-
to não prejudique a funcio-
nalidade do item.

2. Cancelamento de 
compras realizadas pela in-
ternet: o Código de Defesa 
do Consumidor estabelece 
que as compras podem ser 
canceladas no prazo de 7 
(sete) dias, sendo o prazo 
contado a partir da entrega 
do produto, não sendo ne-

cessário que o consumidor 
justifique o cancelamento 
ou que o produto apresente 
algum defeito.

3. Direito a troca de 
produtos com defeitos: o 
Código de Defesa do Consu-
midor garante ao consumi-
dor o direito de exigir que 
a empresa realize o repa-
ro do produto no prazo de 
30 (trinta dias). Findado o 
prazo, o consumidor pode-
rá exigir a substituição do 
produto por outro igual ou 
do mesmo valor, a restitui-
ção do valor pago ou, ainda, 
o abatimento do valor pago 
em função do vício.

4. Anúncios e ofertas: 
se a empresa anunciou algu-
ma oferta, ela está obrigada 
a cumprir. Salvo quando em 
que os preços anunciados 
nas lojas físicas são diferen-
tes dos praticados nas lojas 
virtuais. Nesse último caso, a 
prática é legal, mas deve ser 
feita de maneira muito clara 
e precisa. Se isso não acon-
tecer, o consumidor poderá 
exigir o menor valor.

É evidente que os proble-
mas não param por aí e se o 
bom senso não imperar na 
relação comercial, as coisas 
podem terminar na via judi-
cial, onde o consumidor, além 
de ter seu prejuízo reparado, 
poderá também ver surgir o 
direito de ser indenizado por 
todo o transtorno sofrido.

Diego Barboza Filipini –  OAB 420.389
e-mail:  diego_filipini@adv.oabsp.org.br 

Compras pela internet: Conheça 
os seus direitos

Descomplicando o juridiquês



10

www.jcholambra.com

Geral1010

www.jcholambra.com

ClassificadosHolambra, 3 de dezembro de 202110

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 

Um novo conceito
em morar bem!

Condomínio com apenas 18 casas.
A partir de 115 m , com 2 ou 3 suítes.

No Centro de Holambra!

VENDA
EXCLUSIVA:

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

Faça seu cadastro e garanta seu bônus!



11

www.jcholambra.com

1111

www.jcholambra.com

Edital Holambra, 3 de dezembro de 2021 11

                                                                Nº 1284
        
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:
 
ANDRÉ FRANCISCO SARTORELLI, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta, nascido 
em Amparo SP, no dia treze de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (13/12/1986), residente e domiciliado na 
Alameda Caeté, 645, Residencial Flor D´Aldeia, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filho de JOSÉ FRANCISCO SAR-
TORELLI e de MARIZILDA CRISTINA MONTINI SAR-
TORELLI.
TÁILA MEIRIÉLLEM COSTA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão advogada, nascida em Campi-
nas-SP, (registrada no 2° Subdistrito), no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e oitenta e sete (26/09/1987), 
residente e domiciliada na Rua Dracena, 46, Parque Residen-
cial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de MAURO 
VENANCIO DA COSTA e de GONÇALINA DE FATIMA 
JULIETTI COSTA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.

Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na 
imprensa local.
        
Holambra - SP, 26 de novembro 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

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
INSUMOS HOLAMBRA

CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados da Cooperativa 
Agropecuária de Insumos Holambra, convocados 
para a Assembleia Geral Extraordinária, que 
realizar-se-á no dia 16 de Dezembro de 2021, na 
Cooperativa Agropecuária de Insumos Holambra, à 
Rodovia SP 107 - Km 30 - s/nº - Bairro Borda da 
Mata, no município de Holambra, Estado de São 
Paulo, às 15:00 horas em primeira convocação ou 
às 16:00 horas em segunda convocação, ou ainda 
às 17:00 horas em terceira e última convocação, 
conforme normas estatutárias, para deliberarem 
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Resultado do ano de 2021 até novembro.
2. Previsão de Resultado do ano de 2021.
3. Orçamento 2022.

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da 
Assembleia, o número de associados nesta data é 
de 463 (quatrocentos e sessenta e três).

Holambra/SP, 26 de Novembro de 2021.

● 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 

● DIVERSOS ●
Parabéns Josy

Com amor, Mané da banca
Receba, gratuitamente, o seu JC, por whatsapp.

Mande um WhatsApp com  seu nome dizendo: Eu Quero
     (19) 98835 2244

● EMPREGOS ●

Conferente
Realizar conferência de produtos, quanto a quantidade e qualidade, conferir 
devolução de mercadorias e material circulante, coletar informações e alimentar 
sistema. Contribuir com a limpeza e organização do setor.
Requisitos: Desejável experiência anteriores no ramo de flores e plantas.
Observações: Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse. Condução 
própria. Disponibilidade de horário.
Interessados deverão encaminhar CV para o e-mail holambra.vagas@gmail.com, 

com a sigla CONFERENTE, até 10/12/2021.

Administrativo Faturamento 
2º turno (13h às 22h)

Emissão de NF, controle de entrega de NF, arquivo de documentos, 
conhecimento de tributação.
Cursando EAD ou completo: Contábil, Finanças, Economia e/ou 
Administração. Experiência na função comprovada.
Residir em Jaguariúna, Holambra, Santo Antônio de Posse. Condução própria

Interessados deverão encaminhar CV para o e-mail holambra.vagas@
gmail.com, com a sigla Administrativo Faturamento, até 10/12/2021.

Auxiliar de 
Manutenção

Responsável por realizar manutenção em geral.

Interessados deverão encaminhar CV para o e-mail holambra.vagas@
gmail.com, com a sigla AUX DE MANUTENÇÃO, até 10/12/2021.

● 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!!!!
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Diversificando a carreira e pensando no futuro, Rodolffo e seu sócio Sidney Júnior inauguraram a primeira unidade da “Invicttus 
By Rodolffo”, 30/11, em Goiânia/GO. A primeira unidade da rede de barbearias abriu as portas no Setor Marista, na capital goiana, e 

pretende expandir para todo o Brasil através do sistema de franquia. Sócio de Rodolffo, Sidney Júnior é barbeiro e amigo do cantor, 
além de ser o queridinho de famosos como Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Zé Felipe, Jonas Esticado, Lucas Guimarães, entre outros. O coquetel 

de lançamento, que aconteceu na noite de 30/11, recebeu amigos e clientes como o ex-BBB Yuri Fernandes, Rayssa Stival, João Reis, entre outros. Rodolffo 
estava acompanhado do pai e empresário, Juarez Dias, e de sua irmã Izabella Rios.

Diversificando negócios

Não me aposentei, 
só saí da Globo

Gravidinha

Francisco José, após 46 anos de trabalho na Globo, 
foi demitido. O repórter de grandes reportagens foi 
categórico e disse que não é hora de se aposentar. 
Ele publicou em Instagram: “Certamente, vou pro-
curar outra Redação. Tudo porque saí da Globo, de-
pois de 46 anos fazendo reportagens. Sem dúvida, 
sou o desempregado mais enaltecido, nas últimas 
32 horas. Não podia imaginar que tivesse tantos 
amigos pelo Brasil a fora. Mas quero tranquilizar a 
todos. Estou bem”, garantiu o profissional.

Pai coruja é pouco. Fábio Assunção se derrete todo com sua 
caçulinha. Com três filhos, ele tem acompanhado de perto 
as descobertas e aprendizados da caçula Alana Ayó. Sua pai-
xão   completou sete meses e o artista mostrou como está a 
menina. Compartilhou em redes sociais vários cliques dela 
fazendo caras e bocas para a câmera. Fábio também é pai 
de outros dois: João Assunção, o primogênito, de 18 anos. 
E Ella Felipe, de 10. Ambos frutos de antigos relacionamen-
tos do ator, que é casado com a advogada Ana Verena, mãe 
de Alana. Sobre o clique com a caçulinha, Fábio recebeu 
elogios de amigos famosos e de fãs. “Que linda, Fabinho”, 
afirmou a atriz Debora Lamm. “Coisa mais linda da tia Preta”, 
comentou Preta Gil. “Que delícia”, acrescentou Mônica Iozzi.

Corre rumores que Rihanna, uma das cantoras mais ricas do mundo, está esperando seu primeiro filho. Nada foi 
confirmado, mas ela está exibindo sua barriguinha.

Na riqueza da vida

José de Abreu celebrou o aniversário da namorada, a maquia-
dora Carol Junger, em Lisboa. Ele fez questão de registrar a data 
em suas redes sociais. “Hoje é dia de Carolynne Junger, a quem 
tanto amo! O primeiro aniversário do meu amor comigo foi em 
Londres. O segundo em Aukland. O terceiro é hoje, em Lisboa! 
Vai faltar país, quero ficar com ela trocentos anos!”, escreveu 
ele em sua publicação. E claro, a amada também comentou: 
“Te amo, meu amor! Tô muito feliz de passar meu aniversario 
ao seu lado pelo terceiro ano seguido”, disse a moça. Mas ela 
não comentou nada sobre os trocentos anos... rsrs

Comemoração em Lisboa
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Holambra cancela festividades de Ano Novo
A Prefeitura de Holambra 

informa que, a exemplo de 
decisão tomada em relação 
ao Carnaval de 2022, can-
celou a programação festiva 
prevista para a virada do 

ano, em 31 de dezembro. 
A medida visa desestimu-
lar grande concentração de 
pessoas e a consequente 
aglomeração diante de in-
certezas trazidas pela nova 

variante da Covid-19. Ape-
sar do avanço do processo 
de vacinação, em que Ho-
lambra é referência, o mo-
mento ainda exige cautela e 
responsabilidade.

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
400ml de leite
1 colher (sopa) de amido de 
milho
1 lata de leite condensado
1 gema
2 caixas de creme de leite
1 colher (chá) de essência de 
baunilha
2 pacotes de bolacha 
Maisena ou Champagne
1 xícara (chá) de leite (para 
umedecer as bolachas)
200g de chocolate ao leite 
ou meio amargo
4 bombons de sua 
preferência

Modo de Preparo:
1º. Passo: Creme:
Numa panela adicione  
400ml leite, o amido de 
milho, o leite condensado, 
a gema, o creme de leite e a 
essência de baunilha
Misture e leve ao fogo 
médio, mexendo sem parar
Mexa até engrossar e começar 
a soltar do fundo da panela
Retire do fogo, transfira 
para uma tigela, aguarde 
esse creme esfriar 
completamente e reserve.

2º. Passo:
Mergulhe,  uma a uma, as 

bolachas Maizena no leite 
(não deixe encharcar)
Em seguida faça uma 
camada com as bolachas, 
uma ao lado da outra, numa  
travessa de vidro (20x20cm)
Coloque por cima das 
bolachas, uma camada do 
creme reservado
Continue fazendo esse 
processo, intercalando as 
bolachas e o creme
Finalize com o creme.

3º. Passo:
Numa panela despeje o 
creme de leite e leve ao fogo 
médio
Quando levantar 
fervura, desligue o fogo 
imediatamente
Adicione o chocolate ao leite 
ou meio amargo e mexa até 
derreter completamente e 
formar um ganache.
 

Finalização:
Despeje o ganache por cima 
da última camada de creme 
e espalhe bem
Decore com bombons 
inteiros e picados
Leve para a geladeira e sirva 
após 3 horas.

O pavê é sem dúvida uma das sobreme-
sas mais famosas, principalmente nas 
festas de fim de ano. Rápida e práti-
ca de ser feita, leva ingredientes que 
sozinhos já são um sucesso, mas que 
juntos são ainda melhores. Um dos 
mais populares é o pavê com bola-
cha, que pode receber um toque es-
pecial, ao ser incrementado com cober-
tura de guanache e pedaços de bombons.

Pavê de bolacha com chocolate

Carnaval 2022: Cancelada a folia 
em Holambra e região

Holambra, que conta 
com um dos carnavais de 
rua mais tradicionais da 
região, não irá realizar fes-
tividades oficiais com uso 
de dinheiro público em 
2022. A decisão foi anun-
ciada nesta segunda-feira, 
dia 29 de novembro, pelo 
prefeito da cidade, Fernan-
do Capato, em suas redes 
sociais. Segundo ele, a de-
cisão foi tomada conjunta-
mente por gestores das 20 
cidades que fazem parte da 
Região Metropolitana de 
Campinas durante encon-
tro mensal, realizado em 
Cosmópolis.

“A pandemia não aca-
bou e a recomendação das 
autoridades da área da 
saúde é de que grandes 
aglomerações ainda devem 
ser evitadas”, explicou Ca-
pato. “Todos nós, gestores, 
entendemos que, mesmo 
com o avanço da vacinação 
e a diminuição do número 

de infectados e de mortes, 
o momento ainda é de cau-
tela e respeito às pessoas 

que perderam familiares 
e amigos em função da do-
ença”, declarou

Vila Nova 2 x 0 Figueirense
Jack Flores 6 x 1 Bar Sem Lona
Galunáticos 0 (4) x 0 (5) Grêmio Holambra
Imigrantes e Los Hermanos: partida adiada para 3 de dezembro

Confira o resultado das quartas de final:

Imigrantes e Los Hermanos fecham quartas de final hoje
Imigrantes e Los Hermanos 

entram em campo nesta sex-
ta-feira, dia 3 de dezembro, às 
20h30 no Estádio Municipal 
Zeno Capato em jogo válido pe-
las quartas de final da Copa de 

Futebol Amador de Holambra. 
A partida, prevista para ocorrer 
em 27 de novembro, precisou 
ser interrompida em função de 
problemas com uma das torres 
de iluminação do local.

“O problema aconteceu aos 
6 minutos do primeiro tempo 
e, com a iluminação prejudica-
da, foi necessário interromper 
a partida e remarcá-la para 
esta semana para que nenhum 
time saia prejudicado”, expli-
cou o diretor municipal de Es-
portes, André Luís Buzzerio.

Ainda segundo ele, as se-
mifinais serão realizadas na 
próxima semana, também no 
Estádio Municipal.


