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Estado lança novo 
projeto habitacional

‘Nossa Casa’ se juntará aos demais projetos em andamento 
e prevê investimento de R$ 1 bilhão 

O secretário estadual 
de Habitação, Flávio 

Amary, se reuniu com 
prefeitos e representan-
tes de 14 cidades da re-
gião, em Holambra, para 
apresentar o “Nossa Casa”, 
projeto que investirá R$ 1 
bilhão, em quatro anos, 
para beneficiar 60 mil fa-
mílias de baixa renda. 

Em andamento: as obras do estacionamento no 
entorno da Galeria Hulshof já começaram. A uti-
lização do espaço, que é particular, será paga e o 
objetivo é minimizar o problema de falta de vagas 
na área central.

Hoje! Inauguração da 
creche do Groot

Já em funcionamento desde janeiro, zeran-
do a fila de espera por vagas, a Creche Escola 
Irmã Annette, no Groot, será inaugurada hoje, 
dia 22, às 17h30. A unidade tem capacidade 
para atender até 120 meninos e meninas de 
4 meses a 5 anos de idade. A obra, de mais de 
R$ 1,7 milhão vindos do Governo do Estado, 
permitiu que o município passasse a atender 
512 holambrenses de até 3 anos de idade em 
seis creches municipais.

Foto: Divulgação
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Ajustes necessários?
Mudança de governo, mudança de política administrativa. Nos municípios, é muito mais fácil o 

cidadão acompanhar a troca de governo: cada político quer deixar sua marca, seu nome e, por isto, 
muitas obras e propostas acabam ganhando pequenos ajustes para garantir que o crédito seja dado 
ao novo gestor. Quando um novo gestor assume, é muito comum ver o fim de bons projetos e outros 
com igual potencial são lançados: muda-se o nome da ação e do autor. 

Este ano, as mudanças vieram dos governos estadual e federal. E resta ao cidadão acreditar que 
o novo eleito fará o melhor para o povo. Crença que, infelizmente, é difícil de ser mantida. Esta sema-
na, por exemplo, após demissões no primeiro escalão de Jair Bolsonaro, o presidente não hesitou em 
entregar a reforma da previdência – ou ‘nova’ previdência, como prefere nomeá-la. A verdade é que a 
reforma da previdência, como tantos outros projetos, vem para punir o trabalhador. É o assalariado 
que, mais uma vez, pagará a conta. Para conseguir a aposentaria, as idades mínimas passaram para 
62 e 65 anos – mulheres e homens, respectivamente –, com contribuição de 20 anos. E não haverá 
aposentadoria por tempo de contribuição – até então, era possível se aposentar, independentemente 
da idade, se confirmada 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para homens.

Algumas justificativas são, como sempre, o rombo da previdência e o aumento da expectativa de 
vida da população subir. Neste último caso, por exemplo, mesmo vivendo mais, o brasileiro dedicará 
mais tempo de sua vida ao trabalho. 

A proposta foi apresentada. Resta ver se passará sem emendas. Ou quais emendas serão incluídas. 
Mas é, praticamente, fato: novos tempos virão. E, infelizmente, a maioria da população só entenderá 
as novas regras quando for tarde demais. Ou quando for sacar o PIS, abono ao qual muitos não terão 
mais direito: hoje, recebe o PIS quem ganha até dois salários mínimos, mas a proposta do novo gover-
no é pagar apenas para quem recebe um salário mínimo. 

Novos tempos, novos governantes, novas metas. A única certeza é que, novamente, o trabalhador 
sairá perdendo. E muito!

Histórias de Dona Ilda

Estávamos em família, numa 
prosa muito agradável, rememo-
rando fatos que aconteceram há 
muitos anos!

Entre os acontecimentos vivi-
dos em família, lembramo-nos de 
um, memorável, no qual, entre os 
participantes, a figura principal 
era o tio de meu marido, o Tio 
Américo, que tinha o apelido de 
“Tio Méme”.

Formavam um casal de idosos 
adoráveis! A alegria e o riso, perto 
deles, eram constantes. Moravam 
em São Paulo e quando estáva-
mos no sítio, há mais de 50 anos, 
ele e a tia Miquelina, sua esposa, 
traziam para cá quatro netos, to-
dos pequenos, uma escadinha! 
Os sobrinhos, sobrinhas e mais as 
nossas meninas formavam uma 
turma do barulho! Passavam as 
férias com muita alegria e diver-
timento.

O tio Méme, mensalmente, 
precisava receber sua aposenta-
doria em São Paulo e nunca dei-
xou de ir de ônibus para lá e voltar 
no mesmo dia.

Em uma dessas idas, ele che-
gou e pôs sobre a mesa da sala, 
distraidamente, umas revistas que 
ele havia comprado, dentre elas, 
uma que estava fechada em um 
saquinho de plástico transparente.

Enquanto ele foi tomar um 
café na cozinha, os meninos, pré-
-adolescentes, se apoderaram 
de uma das revistas, justo essa, 
fechada num saquinho plástico 
transparente e passaram algum 
tempo se divertindo com o que 
viam! Quando o tio Méme veri-
ficou o que estava acontecendo, 
quis saber o motivo das gargalha-
das dos meninos!

A capa da revista não dizia 
nada! Tinha uma ilustração co-
lorida de um disco voador. O tio 
Méme então pode constatar que, 
equivocadamente, tinha caído 
numa enrascada! A revista era im-
própria para menores e o tal dis-
co voador ali estava, justamente, 
para encobrir fotos impublicáveis!

O tio Méme era uma pessoa 
à moda antiga, muito bem edu-
cado, recatado, incapaz de ter 

em mãos uma revista como essa! 
Muito menos deixá-la nas mãos 
de uma criança!

Justo na hora em que ele pe-
gou a revista e constatou as fotos 
absurdas que ela continha, en-
trou a tia Miquelina que começou 
então a enchê-lo de perguntas! 
Pobre! 

- Eu nem abri essa revista! Ela 
veio inesperadamente no meio 
das outras! Nem posso acreditar, 
dizia ele! Eu comprei diversas 
revistas para ler aqui no sítio, e 
pensei que esta era sobre discos 
voadores!

O coitado ficou em tão má 
situação que, imediatamente, 
pegou a tal revista e tocou fogo 
diante dos meninos que estavam 
todos com “caras de santos”!...

O fato virou chacota e serviu 
de muitas risadas escondidas, por 
todos que à época eram crianças 
e hoje já são pais de família, com 
filhos e netos.

São fatos muito engraçados e 
marcantes que, por certo, jamais 
esqueceremos!

Que saudade daquelas cabe-
cinhas brancas, que nos trouxe-
ram muita alegria durante tantos 
anos!  

MARIA BEATRIZ MARTINI]
DE BARROS A CONVITE 

DE SUA MÃE ILDA DE BARROS.

Roberto Alves de Athayde

Posso até parecer um pouco 
ingênuo, mas querer ver o circo 
pegar fogo não é solução. O país 
está tentando, com um novo go-
verno eleito democraticamente 
pelo povo, sair do atoleiro em que 
se encontra há anos. Longe de ser 
perfeito e ideal – como nenhum o 
é em parte alguma deste planeta – 
recebeu uma herança que nem os 
que desconhecem o que seja polí-
tica e economia ignoram. 

Estes, sentem na própria pele 
o que significam: o desemprego 
farto; um salário mínimo achatado 
ao longo do tempo por políticas so-
ciais enganosas; a conivência para 
que a Previdência Social tenha atin-
gido níveis insuportáveis de sus-
tentabilidade; os desvios bilioná-
rios permitidos e incentivados por 
governos anteriores na Petrobrás e 
empresas estatais outras; a políti-
ca do toma lá dá cá arruinando os 
cofres públicos;  a fuga dos inves-
timentos estrangeiros que pode-
riam reformar este país  nas áreas 
de infraestrutura, saúde, educação 
e segurança; a incompreensível 
tolerância com um sistema finan-

ário percebem que a 
“bem de divulgar a no-
tícia” núcleos importan-
tes da imprensa a ves-
tem com farrapos que 
pouco escondem suas 
intenções.  

Repito, agora, o que 
já escrevi em passado 

recente: não tenho procuração de 
quem quer que seja para me colo-
car! Sem qualquer ufanismo barato, 
como brasileiro nato que já assistiu 
- em décadas de vida - desastres 
mal relatados em livros de História, 
tento contribuir com este teclado 
um pouco de minha esperança no 
futuro.

O que temos aí está! O bene-
fício da dúvida é o mínimo que se 
pode dar a um grupo de brasileiros 
bem formado, muitos com reco-
nhecimento no exterior, servindo a 
uma causa maior. 

Confiemos!
Por oportuno, lembremo-nos 

destas palavras: “Você não pode 
mudar o vento, mas pode ajustar 
as velas do barco para chegar onde 
quer.”  (Confúcio)

ceiro  cujos quatros maiores bancos 
do país - Banco do Brasil, Bradesco, 
Itaú Unibanco e Santander –lucra-
ram, juntos, R$ 69 bilhões no ano 
passado (19,88% de 2017 para 2018) 
maior valor da história, superando 
com folga os principais indicadores 
da economia como a inflação oficial, 
que ficou em 3,75% em 2018.... 

O espaço que me é dedicado 
aqui não permite incrementar a re-
lação acima. Mas fica a pergunta: era 
ou não preciso dar uma guinada, fi-
xar uma mudança de rumo visando 
colocar este país nos eixos?  Vivemos 
em uma democracia plena e um 
governo com menos de 60 dias de 
vida. Ainda não desmamou e não 
são poucos os que querem servir-lhe 
uma feijoada! 

Os que acompanham o notici-
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O secretário estadual de 
Habitação, Flavio Amary, se 
reuniu com prefeitos e re-
presentantes de 14 cidades 
da região para apresentar o 
“Nossa Casa”, projeto que in-
vestirá R$ 1 bilhão, em qua-
tro anos, para beneficiar 60 
mil famílias de baixa renda. O 
encontro com prefeitos, que 
aconteceu em Holambra, foi 
o primeiro após o lançamen-
to do projeto, no último dia 2, 
pelo governador João Dória. 

Segundo adiantou o se-
cretário, o Nossa Casa envol-
verá subsídios municipais, 
estaduais e federais, além 
da oferta por parte das pre-
feituras de terrenos para a 
construção dos empreendi-
mentos. A iniciativa priva-
da participará do programa 
construindo e disponibili-
zando moradias ou lotes de 
interesse social a preços 
abaixo do valor de mercado 
para as famílias com renda 
de até cinco salários míni-
mos. Durante o encontro, 
Amary frisou que receberá 
as demandas de cada prefei-
to e que nenhuma liberação 
estará atrelada a diretrizes 
políticas. Completou ainda 
que o novo projeto será um 
complemento aos demais 

que já são executados pelo 
Estado e pelo governo fede-
ral. O objetivo, informou, é 
potencializar e desburocrati-
zar a construção de moradias 
nos municípios. 

Como funcionará?
A demanda do Nossa Casa 

será definida pelas prefei-
turas com base no cadastro 
das famílias inscritas. Terão 
prioridade as famílias que re-
cebem auxílio-moradia ou as 
que vivem em áreas de risco. 
“É um programa inovador, em 
cooperação com as prefeitu-
ras, que vai complementar as 
ações da CDHU e de outros 
programas no âmbito da Se-
cretaria para aumentar a ofer-
ta de habitação de interesse 
social no estado”, explicou.

Os municípios partici-
pantes do Nossa Casa contri-
buirão com isenções e com 
a adequação de parâmetros 
urbanísticos próprios para 
esses lotes e moradias de in-
teresse social, além de recur-
sos de infraestrutura urbana 
nos empreendimentos. As 
famílias atendidas vão arcar 
com financiamentos em tor-
no de R$ 60 mil, que poderá 
ser dividido em parcelas de 
R$ 450 mensais. Em muitos 
casos, conforme a localização 
do empreendimento, as par-

celas poderão ser menores.
Além de moradia, o secre-

tário pontuou que o Nossa 
Casa incrementará a produ-
ção habitacional - gerando 
emprego e renda - e reduzirá 
o preço de casas, apartamen-
tos e lotes de interesse social. 

A destinação das unida-
des para as famílias mais ca-
rentes será fixada com base 
no preço de referência que 
será estabelecido pela Secre-
taria de Habitação conforme 
a localização do empreendi-
mento. Haverá um patamar 
mínimo de cerca de 30% 
das unidades para as famí-
lias com renda de até três 
salários mínimos. Depois do 
atendimento dessa demanda 
prioritária, os agentes priva-
dos poderão comercializar o 
restante das unidades a pre-
ços reais de mercado.

A maior parte dos recur-
sos deverá ser destinada 
para a Região Metropolitana 
de São Paulo e regiões que 
apresentam maiores déficits 
habitacionais. O programa 
levará também em conta a 
disponibilidade dos terrenos 
nos municípios.

Holambra
Anfitrião do encontro, o 

prefeito Fernando Fiori de 
Godoy aposta no novo pro-
jeto para o crescimento do 
país, uma vez que a geração 
de emprego “passa pela ha-
bitação, pela construção ci-
vil”. Lembrou que vivem um 
período difícil desde 2014 e 
que os municípios são sem-
pre os primeiros atingidos: 
se a crise aperta, falta recur-
so e os repasses (dos gover-
nos estadual e federal) são 
menores. Citou que são raros 
os municípios que conse-
guem sobreviver a partir do 
recolhimento dos próprios 
impostos (como o IPTU) e, 

Secretário apresenta 'Nossa Casa' em Holambra
Novo projeto habitacional prevê investimento de R$ 1 bilhão em quatro anos 

por isto, classificou a reunião 
com o secretário como uma 
“esperança” para colocar o 
Brasil em um patamar de 
crescimento. 

Após explicar o projeto aos 

prefeitos, o secretário infor-
mou que a secretaria receberá 
a demanda de cada município.  
(com informações da Assesso-
ria de Imprensa da Secretaria 
Estadual de Habitação) 

Flávio Amary, da Habitação, explicou novo projeto durante encontro 
em Holambra 

Fotos: Divulgação
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Trabalhe conosco!
Agente de Saneamento

Requisitos:
Ensino Médio completo

Desejável:
Técnico em Química
Noções básicas de ETA’s e ETE’s
Análises laboratoriais

Benefícios
Vale alimentação e/ou refeição
Vale transporte
Plano de saúde
Plano odontológico
Seguro de vida
PLR

Envie seu currículo

até o dia 26/02/2019

para o e-mail:

rh.holambra@aguasdeholambra.com.br

com o assunto

“Agente de Saneamento”

Helga Vilela

Os salários dos 734 fun-
cionários públicos de Holam-
bra terão reajuste de 4,28%. 
O projeto de lei, encaminha-
do pelo Executivo, foi aprova-
do por unanimidade na últi-
ma sessão da Câmara. 

Esse ano, além da re-
composição inflacionária de 
3,78% (que tem como base o 
IPCA), os funcionários terão 
0,5% de aumento real nos 
salários, totalizando reajuste 
de 4,28%. Já o vale-alimenta-

ção teve aumento de 100%, 
passando de R$ 130 para R$ 
260 mensais. Este valor é 
pago junto com o salário, de-
positado todo mês na conta 
bancária de cada funcioná-
rio.

Segundo explicações da 
administração, o principal 
objetivo do reajuste acima 
da inflação foi “valorizar o 
serviço público do municí-
pio e a equipe de pessoas 
por trás de sua execução”. “A 
atividade dos servidores é 
fundamental para a preser-

vação da qualidade do aten-
dimento nas mais diferentes 
áreas e a Prefeitura vem bus-
cando, sempre com respon-
sabilidade e respeitando os 
limites financeiros do muni-
cípio, adequar os salários e 
dar melhores condições ao 
funcionalismo da cidade”, dis-
se o prefeito Fernando Fiori 
de Godoy.

Histórico
A revisão anual de salá-

rios em Holambra passou a 
ser obrigatória em 2013, a 
partir da Lei Complementar 

234/2013, de autoria de Dr. 
Fernando, que estabelece 
data-base para reajuste. As-
sim, nos últimos sete anos, 
conforme informação do 
departamento responsável, 
a Prefeitura aplicou reajus-
tes anuais de 6,50% (2013), 
6,28% (2014), 8,17% (2015), 
9,28% (2016), 4,08% (2017), 
2,12% (2018) e 4,28% 
(2019), “sempre respeitan-
do o Índice Nacional de Pre-
ços do Consumidor Amplo 
(IPCA)”. 

A administração ressal-
tou que, na contramão de 
diversos municípios da re-
gião, do Estado e do país, “a 
atual gestão da Prefeitura de 
Holambra em nenhum mo-
mento atrasou o pagamento 
de salários de servidores, in-
cluindo 13º”. Pontuou ainda 
que Holambra se adequou, 
nessa gestão, ao piso salarial 
de professores do Magistério 
determinado pelo Ministério 
da Educação, hoje fixado em 
R$ 2.557,74. O piso do fun-
cionalismo também foi am-
pliado e está acima do salá-

rio mínimo: foram ajustados 
salários das sete primeiras 
faixas, todos eles vigorando 
acima de R$ 1.330. O aumen-
to salarial acumulado para as 
faixas mais baixas, nos últi-
mos sete anos, foi de 96,33%. 
O aumento real chegou à 
marca de 48,09%. Para as 
faixas intermediárias e altas 
de salário, o aumento acumu-
lado foi de 48,29% nesse pe-
ríodo. “Todos os servidores, 
em maior ou menor escala, 
obtiveram, além de reajustes 
de inflação, aumento real de 
salário ao longo da atual ad-
ministração”, garantiu o pre-
feito.

Agentes políticos 
Os salários dos agentes 

políticos também foram re-
ajustados, mas o índice apli-
cado foi de 3,78%. O salário 
do prefeito passa a ser de R$ 
R$ 14.168,10, do vice-pre-
feito R$ 7.084,05, do presi-
dente da Câmara foi para R$ 
4.329,85 e dos demais vere-
adores passam a receber R$ 
3.608,21.

Funcionário público

Reajuste do salário fica
acima da inflação

Além do reajuste de 3,78%, salários ganharam aumento real de 0,5%; 
vale-alimentação será de R$ 260
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Quase oito meses após a 
conclusão da primeira eta-
pa da ETE do Camanducaia, 
a concessionária Águas de 
Holambra, responsável pelo 
investimento, retomou as 
obras.  

O coordenador de Enge-
nharia e Operações da Águas 

de Holambra, Alan Willian 
Pedra, explicou que a primei-
ra etapa, iniciada em março 
do ano passado, foi concluí-
da em junho e, desde então, 
aguardavam a liberação das 
licenças pela Cetesb: no ano 
passado foi implantada a 
rede coletora de esgoto, com 
tubulação com diâmetro de 
150 milímetros. “Com a im-

plantação da rede coletora de 
esgoto, ficamos aguardando 
a expedição das licenças pré-
via (LP) e de instalação (LI), 
emitidas pela Cetesb, para 
dar andamento à construção 
da ETE”, reforçou.

As obras foram reinicia-
das na semana passada e a 
duração estimada é de 40 
dias. Na sequência tem a 
instalação e teste de equipa-
mentos. “A expectativa é que 
a estação esteja em pleno 
funcionamento até o final do 
primeiro semestre de 2019”.

O coordenador informou 
que os investimentos ultra-
passam R$ 800 mil, a uni-
dade terá 1.850m² de área 
e capacidade para recolher 
e tratar até 200m³ diários 
de efluentes, gerados por 
moradores das cerca de 80 
chácaras que integram a re-
gião. Por se tratar Zona Ur-
bana, a construção da ETE 
faz parte do Plano Munici-
pal de Saneamento Básico 
e do Contrato de Concessão 
com o município.

Águas de Holambra 
retoma obras da ETE
Após conclusão, moradores do Camanducaia 

terão de solicitar  nova ligação de esgoto

Como é e como será
Atualmente, o efluente 

gerado é tratado em fossas 
sépticas das próprias chá-
caras. Após a finalização 
das obras, o proprietário do 
imóvel deverá se dirigir até 
a central de atendimento 
da Águas de Holambra para 
solicitar a nova ligação de 
esgoto. Será preciso levar 
documentos pessoais e do 
imóvel. “É importante res-
saltar que a concessionária 
é responsável pela interli-
gação da caixa de inspeção, 
localizada na calçada do 
imóvel até a rede pública, 

ficando por custas do pro-
prietário possíveis reade-
quações hidráulicas a serem 
feitas internamente na resi-
dência”, explicou.

A Águas de Holambra 
também é responsável pela 
ETE Cachoeira, que trata o 
efluente doméstico do mu-
nícipio. “O esgoto coletado 
e tratado proporciona me-
lhorias ao município, pois 
impacta positivamente e di-
retamente na saúde e na qua-
lidade de vida dos morado-
res, além de contribuir com o 
meio ambiente”, completou o 
coordenador.

Fotos: AI/Águas de Holambra
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Desde o início do ano, os 
moradores do Camandu-
caia têm registrado quedas 
constantes na energia elétri-
ca, principalmente em dias 
de chuva e vento. Alguns já 
protocolaram reclamações 
na CPFL – responsável pela 
energia elétrica do bairro – e 
lamentam a falta de um re-
torno da concessionária.

Moradora do bairro há 17 
anos, a veterinária e profes-
sora de Inglês Teresa Anne 
Thompson reforçou: foram 
seis quedas de energia desde 
o dia 8 de janeiro e “quase 

todos os episódios acon-
teceram quando chovia ou 
ventava”. Ela completou que 
na maioria das vezes a ener-
gia voltava após 15 minutos, 
mas, em alguns casos, demo-
rava um pouco mais, retor-
nando entre 1 e 3 horas.

Essas oscilações, desta-
cou Teresa, tem proporcio-
nado outros problemas aos 
moradores: alguns vizinhos 
já perderam equipamentos 
eletrônicos, como microon-
das e conversor digital. 

A mesma situação é vivi-
da pelo aposentado Antônio 
Carlos de Sousa, o Téko, mo-
rador do bairro há seis anos. 
“Quase toda semana falta 
energia, sem contar que fica 
oscilando o tempo todo. Sei 
disso porque tenho estabili-
zador na TV e no computa-
dor, mas, mesmo assim, tive 
que gastar R$ 1.600, pois 

essas oscilações destruíram 
meu PC”.

De acordo com Téko, 
nem é preciso chover para 
a energia faltar: basta ficar 
nublado. “E antes de sumir 
a energia, fica piscando, vai 
e volta em segundos, e os 
equipamentos não aguen-
tam tanta mudança em tão 
pouco tempo e queimam”, 
informou, ao frisar que, às 
vezes, volta rápido, mas, 
“tem dias que demora ho-
ras”. “E quando acaba, é ge-

ral: nas casas e nas ruas”. Ele 
fez reclamações na CPFL, 
explicou o problema, mas 
lamenta a falta de retorno e 
garante: nada mudou. 

CPFL
De acordo com a Asses-

soria de Imprensa da CPFL, 
este ano foram registrados 
“13 eventos emergenciais no 
Bairro Camanducaia”, e as re-
clamações estão sendo anali-
sadas pela área comercial.

A concessionária explicou 
que “o período úmido é mais 
propício a oscilações/inter-
rupções devido ao aumento 
na quantidade de descargas 
atmosféricas e de interfe-
rências de galhos de árvores 
sobre a rede elétrica, quando 
ocorrem chuvas com ventos 
fortes” e completou que em 
relação ao bairro – único sob 
responsabilidade da CPFL 
em Holambra – foi realizada 
manutenção corretiva que le-
vou à substituição de mais de 
70 isoladores, além da reali-
zação de 25 podas de árvores 

Bairro registra queda constante de energia
Moradores do 

Camanducaia afirmam 
que oscilação 

de energia aumentou 
este ano

que estavam em contato com 
a rede elétrica.

Como reclamar?
Em casos de problemas, o 

morador pode registrar sua 
reclamação através dos se-
guintes canais de atendimen-
to: SMS (para cadastrar-se, 
o consumidor deverá enviar 
a palavra IN e o código da 
conta para o número de sua 
distribuidora - 26805); APP 
(o cliente deverá baixar o 
aplicativo em seu smartpho-
ne, cadastrar o número do 
documento do titular da con-
ta e o código do cliente - loca-
lizado no verso de sua conta 
de luz); pelo 0800 772 2196 
ou diretamente na agência de 
atendimento (Rua Cândido 
Bueno, 418 – Bairro Berlim – 
Jaguariúna). 

Para aqueles que regis-
traram perdas devido às 
oscilações de energia, o ca-
minho é registar a reclama-
ção de “Danos Elétricos” na 
agência de atendimento (em 
Jaguariúna).

Fotos cedidas
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Helga Vilela

As aulas do Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Pro-
erd) começaram esta semana 
e serão aplicadas em cinco 
escolas de Holambra: Jardim 
Flamboyant, Jardim das Pri-
maveras, Novo Florescer, Re-
canto das Palmeiras (todas 
municipais) e Colégio Parti-
cipação (particular). No total, 
cerca de 170 alunos do 5º 
ano – com idades entre 9 e 11 
anos – frequentarão as aulas 
ministradas pela policial mi-
litar Andi.

A PM Andi está à fren-
te do projeto em Holambra 
há três anos – mas já tinha 

experiência de outras cida-
des – e explicou que a faixa 
etária escolhida para traba-
lhar coincide com a idade 
em que muitas crianças são 
abordadas por traficantes. 
Mas além de prevenção às 
drogas, o Proerd aborda ou-
tros temas, desde bullying 
até violência doméstica. 
A PM Andi explicou que o 
objetivo principal é preve-
nir o uso e abuso de dro-
gas através da orientação e 
conscientização dos efeitos 
provocados pela dependên-
cia de substâncias químicas, 
sejam elas lícitas ou ilícitas. 
“Desenvolvemos um con-
junto de ações preventivas 
contra as drogas e violência, 

apoiando iniciativas com a 
família, estudantes e pro-
fessores”, resumiu, ao frisar 
que os temas são aborda-
dos através de dinâmicas e 
de forma divertida. No final 
de cada aula, os alunos po-
dem deixar uma pergunta 
na “Caixa da Pergunta”, sem 
se identificar. Segundo a po-
licial, essas perguntas con-

tribuem para a identificação 
de problemas e da realidade 
de cada turma. “Queremos 
mostrar que estamos aqui 
para ajudar e sabemos que 
todas as cidades têm proble-
mas”, disse. 

Todas as crianças rece-
beram uma apostila e terão 
10 aulas: são 60 minutos 
por semana e a formatura já 

Proerd é aplicado em cinco escolas
São quatro escolas municipais e uma 

particular; cerca de 170 crianças terão uma 
aula por semana

está marcada: 25 de junho, às 
18h, no Centro de Cultura e 
Eventos.

A policial adiantou que 
as crianças desenvolverão 
uma redação com o tema “O 
que aprendi com o Proerd”: 
os autores das melhores de 
cada turma recebem meda-
lhas e uma delas é lida duran-
te a formatura. No final, cada 
aluno ainda recebe camiseta 
e certificado.

Fotos: AI/PMH
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No mês de fevereiro, a So-
ciedade Brasileira de Urologia 
(SBU) reforça as orientações 
para o diagnóstico e tratamen-
to da incontinência urinária. 
Segundo a SBU, este problema 
é duas vezes mais comum no 
público feminino, atingindo 
cerca de 35% das mulheres 
com mais de 40 anos, após 
a menopausa e em 40% das 
gestantes. No mundo, este dis-
túrbio afeta aproximadamente 
5% das pessoas.

O urologista Humberto 
Marino de Lúcia explicou que 
a incontinência urinária é a 
perda involuntária da urina 
pela uretra e pode ser clas-
sificada como incontinência 
urinária de esforço (o sinto-
ma inicial é a perda de urina 
quando a pessoa tosse, ri, faz 
exercício, movimenta-se); 
incontinência urinaria de ur-
gência (caracteriza-se pela 
vontade súbita de urinar que 
ocorre em meio às atividades 
diárias e a pessoa perde urina 
antes de chegar ao banheiro) 
ou mista, quando associa os 
dois tipos de incontinência.

O médico informou que 
o diagnóstico leva em con-
sideração a história dos pa-
cientes e é recomendada a 
elaboração de um diário para 
registrar as características e 
a frequência da perda uriná-
ria. “Outro recurso para fir-
mar o diagnóstico é o exame 
urodinâmico, que registra a 
ocorrência de contrações ve-
sicais e a perda urinária ao 
esforço”. Na mulher adulta, a 
incontinência urinária de es-
forço é a principal causa, ten-
do como fatores de risco fato-
res que aumentem a pressão 
abdominal como tosse crô-
nica, obesidade, gravidez, 
cirurgias pélvicas, que resul-
tam em enfraquecimento do 

Incontinência urinária: 
distúrbio é mais 

frequente entre mulheres

Desde segunda-feira, 
a equipe de agentes co-
munitários está visitando 
as casas dos bairros Imi-
grantes, Camanducaia e 
Pinhalzinho, os quais se-
riam contemplados pelo 
mutirão que foi cancelado, 
no último sábado, devido à 
chuva. O objetivo é orientar 
moradores e buscar possí-
veis focos de proliferação 
do Aedes aegypti, mosqui-
to transmissor de doenças 
como a dengue.

O diretor de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, 
adiantou que não há previ-
são para um novo mutirão, 
mas frisou que o mesmo 
trabalho está sendo exe-

esfíncter, que é um músculo 
que segura a urina e também 
do assoalho pélvico.

Para quem vai iniciar um 
tratamento para a inconti-
nência urinária por esforço, 
o urologista adiantou que 
pode ser através de fisiotera-
pia ou cirurgia. “Atualmente, 
a cirurgia de Sling, em que 
se coloca um suporte para 
restabelecer e reforçar os li-
gamentos que sustentam a 
uretra e promover seu fecha-
mento durante o esforço, é a 
técnica mais utilizada e a que 
produz melhores resultados”. 
Mas se o tratamento for para 
a incontinência urinária de 
urgência, o tratamento pode 
incluir orientações dietéticas 
e comportamentais, fisiote-
rapia ou uso de medicamen-
tos para controlar as contra-
ções involuntárias da bexiga. 

No homem, embora o 
problema seja mais difícil 
de acontecer, dados da SBU 
apontam que o problema 
acomete 5 a 10% daqueles 
que foram submetidos à ci-
rurgia para retirada da prós-
tata devido a um câncer. 

Serviço
Para saber mais sobre o 

assunto, Dr. Humberto aten-
de em Holambra: Rua Cam-
po de Pouso, 164. Telefone: 
3802-1598 (Holamed).

Aedes

Saúde aposta nas visitas 
domiciliares

cutado pelos agentes, não 
havendo, portanto, preju-
ízo à programação de pre-
venção às arboviroses. “O 
mutirão abre espaço para a 
colaboração de voluntários 
e, por concentrar esforços 
em um único dia, dá mais 
visibilidade ao trabalho 
preventivo e à mensagem 
da campanha. O trabalho 
do dia-a-dia é igualmente 
efetivo, mas é rotineiro e, 

portanto, mais discreto”, de-
finiu.

Holambra não registrou 
casos de dengue este ano e 
a Saúde pede a colaboração 
dos moradores para que fa-
çam, regularmente, a limpe-
za de ralos, do quintal, de 
vasos de plantas e de outros 
espaços ou recipientes su-
jeitos ao acúmulo d’água.

Além da visita às casas, 
a busca ativa realizada pe-
los agentes contempla áreas 
públicas e terrenos baldios. 
Mas o morador pode cola-
borar a partir de denúncias 
para o Setor de Fiscalização, 
pessoalmente ou através da 
Ouvidoria, para avaliação 
em conjunto com a Vigilân-
cia. “Holambra utiliza ainda 
o aplicativo Sem Dengue, 
disponível para celulares de 
diferentes modelos. Através 
dele, todos podem enviar 
denúncias com localização 
e fotos para que o departa-
mento possa agir direto no 
ponto”.

Perseguição na 
vicinal

Por volta das 22 horas da 
última terça-feira, vítima se-
guia pela vicinal Jaguariúna /
Holambra quando foi ultra-
passada por um veículo que, 
na sequência, bloqueou a sua 
passagem. Do veículo saiu um 
homem armado que man-
dou a vítima descer do carro. 
Porém, ela acelerou e foi per-
seguida por cerca de cinco 
quilômetros, até chegar à sua 
casa. Os bandidos seguiram 
pela estrada de terra, sentido a 
SP 340. A polícia foi acionada e 
fez patrulhamento pela região. 

POLÍCIA
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O carnaval está chegando 
e o Jornal da Cidade foi em 
busca de ideias para quem 
quer entrar no clima da folia 
sem gastar muito: basta uma 
camiseta velha, aviamentos 
diversos e muita criativida-
de. Os ‘abadás’, tão comuns 
nesta época, personalizam os 
blocos e, também, são opções 
baratas para o folião que bus-
ca uma roupa confortável e 
exclusiva para aguentar o ca-
lor da folia.

O primeiro passo é se-
parar a camiseta. E entre os 
itens que sempre tem guar-
dado pela casa, é hora de ir 
busca de fitas, pedrarias ou 
qualquer item que possa dar 
uma “valorizada no abadá”. 
Tesoura e cola (pode ser a 
quente, cola de tecido ou de 
silicone) completam o kit bá-
sico para a produção da ca-
miseta.

Se o problema for dificul-
dade na hora de cortar, a in-
ternet disponibiliza milhares 
de fotos e vídeos. Os cortes – 
e aí é preciso ter mão firme 
e domínio da tesoura para 
não errar – podem ser fei-
tos na horizontal ou vertical, 
geralmente pegando toda a 
parte das costas. Outra opção 
é cortar a base na camiseta 
e, em seguida, fazer várias 
franjas. Para dar um charme, 
cada franja pode ganhar uma 
pedraria. 

E na última terça-feira, 
alunas do curso de Corte e 
Costura ministrado por Te-

resa Venturini, na Associação 
Príncipe Bernardo (APB), 
aceitaram o desafio e em 
poucos minutos customiza-
ram uma camiseta (confira). 
E como ainda faltam 15 dias 

Faça sua ‘fantasia’ 
para o carnaval! 

Que tal customizar 
uma camiseta? Além 
de exclusiva, o gasto 
é praticamente nulo

O JC agradece a atenção de todas as alunas e 
de Teresa Venturini, as quais se prontificaram a 

customizar a camiseta para ilustrar esta reportagem 

para o carnaval, é possível 
se inspirar na camiseta feita 
pelas alunas Andrea Corrêa 
e Zulamar Vermeulen e pre-
parar uma para cada dia do 
carnaval!

Escolha a camiseta. Defina o corte (pode usar giz de 
costura para fazer as marcações). Para dar brilho, 
use recortes em tecido e cole (ou costure). Para dar 
acabamento na frente: corte mais curto nas costas e siga 
aumentando o tamanho até a parte da frente. Aí basta 
fazer um corte no meio para dar um nó! Boa folia!!!

Fotos: Helga Vilela
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Tradição no lanche: 
bolo da maçã e nozes da Vicky!
Nesta semana a coluna continua na esteira da alimentação escolar sau-
dável para conscientizar nossos estudantes sobre a importância de uma 
postura alimentar correta sempre, para que tenham um desenvolvimento 
focado na saúde e no bem-estar a longo prazo, sem contar que os ingre-
dientes corretos ainda interferem a favor de um bom desempenho no 
aprendizado.
O foco principal é evitar os alimentos industrializados, que com suas em-
balagens sedutoras e coloridas e as campanhas massivas da mídia, aca-
bam seduzindo os jovens e as crianças e direcionando um paladar que 
ainda está em formação para um caminho equivocado.
Nestes tempos modernos, com a alta quantidade de informações geradas 
pelas redes sociais, precisamos redobrar a atenção para que os jovens não 
percam o contato com as coisas simples e tradicionais que nortearam a 
humanidade por tanto tempo e agora, rapidamente, se tornam obsoletas.
Coisas simples como o preparo de um bolo para levar para a escola, em 
que toda a família pode se envolver e usufruir, tem um valor afetivo tão 
importante que pode evitar muitos problemas futuros, não só de saúde 
física, como também de ordem emocional.
A receita desta semana é uma gentileza da minha amiga Vicky, que pre-
para este bolo já há muitos anos para o lanche das filhas e também para a 
alegria de muitos adultos.
Utiliza ingredientes que são ícones escolares, como a maçã - que por 
muitos anos caracterizava uma gentileza dos alunos que presenteavam 
sua professora - e o bolo, que foi uma merenda importante e tradicional 
desde idos tempos escolares, quando dividia a sua hegemonia com os 
sanduíches caseiros.

INGREDIENTES:
3 ovos inteiros
2 xícaras de açúcar orgânico
2 xícaras de farinha
1 xícara de leite
½ xícara de óleo
2 maçãs verdes picadas
1 ½ xícara de nozes picadas
½ xícara de uva passa branca
1 colher sobremesa de essência de baunilha
1 colher sopa de fermento químico
3 colheres sopa de açúcar orgânico (para a farofa)
1 colher sobremesa de canela (para a farofa)

PREPARO 
Bata os ovos inteiros com o açúcar até dar uma esbranquiçada. 
Intercale então: farinha, leite e óleo sempre mexendo. Acrescente então: 1 
xícara de nozes, as maçãs e as passas e misture tudo delicadamente.
Unte uma assadeira retangular, com óleo e polvilhe com farinha. Espalhe 
a massa na forma e distribua por cima uma farofa feita com as nozes res-
tantes, a canela e o açúcar.
Leve para assar em forno médio preaquecido, por 40 a 50 minutos!
Sua casa vai ficar toda perfumada e a lancheira do seu filho também, sem 
contar o sabor, que é maravilhoso. Bom apetite!

RENDIMENTO: 20 pedaços!
DICA: Normalmente as crianças não gostam de passas de uva, daí é só não 
colocar. Sugeri o açúcar orgânico pelo aspecto saudável, mas pode este 
pode ser substituído pelo tradicional.
NOTA: As nozes são um dos frutos secos oleaginosos mais nutritivos pois, 
além de proteínas, hidratos de carbono e lípidos, contém também mine-
rais como zinco, cobre, potássio, magnésio, fósforo, enxofre, ferro, cálcio 
e vitaminas B1,B2, B5 e carotenos. Além destes nutrientes, as nozes são 
ricas em taninos, que possuem ação adstringente e reparadora dos teci-
dos. Elas contêm também a melatonina, uma substância muito importan-
te e reguladora do sono. Os princípios ativos das nozes e seus inúmeros 
benefícios para a saúde são, hoje em dia, amplamente reconhecidos e 
respeitados.

Cineclube Holambra abre temporada 2019
A proposta deste ano é fazer uma programação de filmes marcantes em suas épocas e que valem a 

pena ser (re)vistos. Após a exibição da próxima sexta-feira, será apresentada uma lista de filmes como 
sugestão e caberá ao público escolher os filmes para 2019.

E a abertura deste ano será com um filme muito especial:

CARMEN de Calos Saura
 Carmen é um drama espanhol de 1983, escrito e dirigido por 

Carlos Saura com base no romance homônimo de Prosper Méri-
mée. Foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro na edição 
de 1984.

Carmen é certamente o mais badalado dos filmes da Trilogia 
Flamenca de Saura (os outros são “Bodas de Sangue” e “Amor Bru-
xo”) e conta a história de um grupo de dançarinos flamencos que 
ensaiam para um espetáculo baseado na mais famosa de todas as 
óperas. Insatisfeito com a bailarina que faria o papel de Carmen, 
Antonio sai à procura de outra com as características que ele jul-
ga ideais para representar a protagonista. Ao visitar uma escola 
de dança, ele encontra uma jovem e atraente aluna conveniente-
mente chamada Carmen. Durante os ensaios, Antonio e Carmen 
iniciam uma conturbada relação amorosa, marcada por um ciúme 
obsessivo. A relação entre o coreógrafo e a bailarina se funde com 

a dos personagens da ópera, confundindo vida e ficção.
Contando ainda com o violão de Paco de Lucía, Carmen tem uma belíssima execução artística no que 

se refere à questão musical e de expressão corporal.
Data: 1º de março, às 19h, no Espaço Cultural Terra Viva
Idade: 14 anos
Duração: 102 minutos
Apoio: Jornal da Cidade, Casa Bela e Espaço Cultural Terra Viva
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Pedro Jardinagem: Plantio, corte e manutenção. 
Poda de arvores, gramas e cerca viva com motosser-
ra (19) 99259-4027/ (19)99630-2078
 
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verrugas plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip system”. 
Ligue para Dorien Podóloga. Tel: (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 e profissional de amplia-
ção. Ligue e venha fazer uma aula experimental. Ter-
ças e quintas das 14h ás 16h30 e quartas das 19h ás 
21h30. Tel: (19) 3802-1591 / 99782-6972.
 

 
Chácara no Fundão 500 m² R$ 45000,00 vinte mil 
de entrada e 25 parcelas de R$1000,00.  Chácaras 
próximo trevo da Derco 500 m² R$70000,00 vinte mil 
de entrada e 50 parcelas de R$1000,00 / 250 m² com 
água e luz, pronta para construir R$35000,00, vin-
te mil de entrada e 15 parcelas de R$1000,00. (19) 
99196-5737

● diversos ●

● veNdo ●

CASAS:
Jd Tulipas (i2131): 3 dorms (1 
suíte); wc, coz, garag. R$ 1.800
Jd. Tulipas (i2925): 1 dorm, sala, 
coz, wc social, churrasq, lavand e 
garagem. R$ 1.300
Imigrantes (i2238): 3 dorms, 
sala, coz, wc social, lavand e 
garagem. R$ 1.050
Imigrantes (i1329): 3 dorms, 
sala, coz, wc social, lavand e 
garagem. R$ 1.500
Imigrantes (i2697): 3 dorms, 
sala, coz, wc social, lavand e 
garagem. R$ 1.600
Imigrantes (i2866): 3 dorms (2 
suite), sala, cozinha, wc social e 
lavanderia. R$ 1.800.

Nosso estabelecimento presta serviços para a 
CAIXA, autorizado pelo Banco Central do Brasil.
Financiamento Habitacional (Minha Casa Minha 
Vida, com Recursos FGTS e Crédito imobiliária da 
Caixa)
Cap Aluguel - substitui o fiador.
Consórcio de Imóveis e Autos. 
Seguro residencial

SALAS:
Centro (i1288): Sala com 26 m2; 
sanitários feminino e masculino e 
vaga p/ carro. R$ 700
Centro (i1287): Sala com 17 m2, 
sanitários fem e masculino e vaga 
p/ carro. R$ 550
Centro (i2555): Sala com 24 m2; 
banheiro social e 1 vaga p/ carro; 
incluso agua e iptu. R$ 1.200
Centro (i1616): Sala com 115 m2, 
banheiros feminino e masculino, 
vaga p/ carro. R$ 1.500
Centro (i1268): Sala 136 m2, wc 
feminino e masculino, vaga para 1 
carro. R$ 2.800
Jd. Tulipas (i127): sala, recep, wc 
comum, copa. R$ 1.150

CASAS A VENDA EM HOLAMBRA:
2398 Condomínio Nova Holanda: Sobrado com 03 suítes, sendo 01 c/ 
closet, armários planejado e varanda, sala de estar/Tv, sala de jantar, 
cozinha planejada, banheiro social, lavanderia, despensa,...

2469 Condomínio Nova Holanda: Residência com 3 suítes (1 c/ closet) ; 
sala de estar; sala de  TV; Lavabo;  sala de jantar.;Cozinha;hall;Área de 
serviço; Suíte de hóspedes; Espaço gourmet .; Quarto de despejo; área de 
lazer e Piscina;Varanda e garagem coberta p/ 2 carros ...

2429  Condomínio Villa de Holanda: Residência com 03 dormitórios;( 
01 suíte com closet) sala de estar; sala de jantar; cozinha; despejo; 
banheiro externo; área de lazer com churrasqueira; sauna e piscina...

RES. PORTAL DO SOL:

A Q U I  !  -  V E N D A S  E  L O C A Ç Ã O  -  A  M A I O R  O F E R TA D E  C A S A S ,  T E R R E N O S  E  I M Ó V E I S  E M  L A N Ç A M E N T O S .

IMÓVEIS PARA VENDA

AQUI TEM + novidades! Consulte nossos corretores.

HA       26
ANOS COM VOCÊ!

  V E N D E                A L U G A               A D M I N I S T R A  V E N D E                A L U G A               A D M I N I S T R A  V E N D E                A L U G A               A D M I N I S T R A
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ESBERCI  IMOBILIÁRIA

1 9 - 3 8 0 2 - 2 0 3 0Av. Rota Dos Imigrantes, nº 562 - CEP: 13825-000

JAGUARIÚNA-SP
 HOLAMBRA-SP

Rua Alfredo Bueno, nº 901 - CEP: 13820-000 1 9 - 3 8 3 7 - 4 2 5 9�

jdesberci

FILHOS DO SOL:
Residência de aproximadamente 130 m2, 

contendo 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, área de serviço, 

amplo jardim. 

RES NOVA HOLANDA:
Residência com sala de estar, sala de 
jantar, escritório, 3 dormitórios (1 suíte com 
closet) , wc social, lavabo, cozinha 
planejada, área de serviço, varanda, 
garagem; piso superior com banheiro,  e 
sala 

Consórcio- Imóveis, Autos e Motos.
Faça consorcio e realize seus sonhos !

Bem
Imóveis

Automovel

Moto

Ref Etios H. 1.3 MT
Ref Novo Etios H. 1.5 P.
Ref Renegade Sport 1.8
Ref Jeep Compass Long

Ref Pop 110
Ref Biz 125 EX
Ref Citycom S 300

Crédito
R$ 120 mil
R$ 300 mil
R$ 600 mil

R$ 34.748
R$ 56.200
R$ 85.490
R$ 120.990

R$ 5.933
R$ 10.012
R$ 19.990

Parcelas a partir*
        R$ 803,53
        R$ 2.008,82
        R$ 4.017,65

        R$ 598,32
        R$ 967,70
        R$ 1.472,02
        R$ 2.083,31

        R$ 126,13
        R$ 212,83
        R$ 424,91

consorcio@jdesberci.com.br

 MELHOR PREÇO POR M² EM LOTEAMENTO FECHADO EM 
HOLAMBRA /SP

WWW.PORTALDOSOLHOLAMBRA.COM.BR

ENTRADA + SALDO COM CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE ATÉ 84 MESES.

portaldosolholambra 19 3802-4722

OPORTUNIDADE
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RES IMIGRANTES:
Residência com 3 dorms com armários (2 

suítes), salas, cozinha e área gourmet, área 
gourmet completa com armários, banheiro 

externo e garagem. Casa de hóspedes com 
dormitório, sala, cozinha, banheiro e 

garagem. 

RES NOVA HOLANDA:
Residência com 3 dormitórios suítes, 

sala de estar e jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem e área de lazer 

com churrasqueira.
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Chácaras na Fazendinha 500 m² R$120000,00 / 
1000m² R$240000,00. Chácara  no Bairrinho 500m² 
R$ 110000,00 á vista ou R$140000 com 40% de 
entrada restante parcelado.  Ligar no telefone: (19) 
99196-5737
 
Terreno de 300m² no bairro Palmeirinha, fica localiza-
do a 350 metros do campo. R$48 mil. Interessados  
ligar no telefone: (19) 99254-3061
 
Casa no Jardim das Tulipas, 03 dormitórios, banheiro, 
cozinha, lavabo, sala de jantar ampliada, nos fundos 
tem área com churrasqueira com mais um quarto, 
banheiro e cozinha, garagem coberta para 3 carros. 
Interessados ligar para o telefone: (11) 99574-6677
 
02 Terrenos! Bem localizados no bairro Palmeiri-
nha!  1º com 300m² no valor de  R$45 mil  e outro 
com 200m² no valor de R$35 mil. Entrada de 50% 
e restante a combinar. Telefone: (19)99306-4310 ou 
99675-0605
 

 
Casa no bairro Palmeirinha com 3 dormitórios ou 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 
abrigo para carro contato. Telefone: (19)99774-8632 
ou 98169-9530

● ALUGo ●

CURTA NOSSA PÁGINA
jornaldacidade-holambra
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Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

CRECi: 26.229-J Morada das Flores - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 02 terre-
nos, área de lazer com piscina.
Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.

Av. Rota dos Imigrantes - Salas Comerciais, seg. andar.  
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Jd. das Tulipas - Sobrado com 03 dormitórios (1 suites) sala, co-
zinha, garagem.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO,Centro Empresarial Van Gogh, (até 60 parcelas) 
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 suí-
te), demais dependências em terreno de 1000mt.
Condomínio Portal do Sol, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Jardim das Tulipas - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte) 
sala, cozinha e churrasqueira.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim Holanda - Ótimo Sobrado com 03 dormitórios (01 su-
íte com banheira), salas de estar e jantar, cozinha e churrasq. 
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS

 

IMÓVEIS A VENDA

TERRENOS  

CHÁCARAS

SÍTIO

GIRASSOIS, 531m² c/ ótima localização.
TULIPA,Terreno c/ 499m², ótima localização.
GROOT, Terreno c/ 302m² bem localizado.
JD.HOLANDA, Terreno c/ 300m², plano.
COND.RESEDAS,Varios  .Ótimas oportunidades.
COND. PLAZA VILLE , Várias opções..
COND. PALM PARK, Terreno com 1000m².
COND.FLOR D’ALDEIA , Varias opções.
COND.NOVA HOLANDA, Várias opções.
COND.DUAS MARIAS,  5.000 m²               (TE00118).

RESIDENCIAL

JAGUARIUNA

COND. DUAS MARIAS, Casa c/ 05 dorm. sendo 
03 sts, sla de estar, jantar,  tv, area de lazer com 
pis., e churras, e casa de caseiro .
AC- 605m²       AT- 5217m²                       (CA00033).
COND. PALM PARK, Casa c/ 04 dor. c/ AE, sendo 
02 sts, salas, coz  / AE, suite de empre.,  area de  
lazer completa.
AC- 361 m²        AT- 1000 m²                   ( CA00213).
COND. NOVA HOLANDA ,5 dorm, (4 suitesc/
AE), s/de estar, s/de jantar, e tv, copa, coz,,  desp., 
churr, sauna, piscina, gar p/ 2 carros.
AC-390m²        AT-390m²                          (CA00134).
COND. NOVA HOLANDA, Sobrado c/ 03 suites  
sendo 01 com AE e ar condicionado, sala, coz. c/ 
armários, escritório, garagem e quintal grande.
AC-243m²         AT-435m²                             (CA00265).

COMERCIAL

COND. NOVA HOLANDA, Casa c/ 03 suites c/ AE, 
sala, escritório, coz com AE, area de lazer com 
piscina e churrasqueira.
AC-241m²           AT-450m²                                   (CA00221).
COND NOVA HOLANDA, Casa com 03 suites, 
sala c/ pé direto alto, coz. c/ AE, area de lazer com 
piscina e churrasqueira.
AC-225m²        AT-450m²                                (CA00220).
COND.NOVA HOLANDA, Casa faltando 
acabamento  c/ 03 stes, sala, coz, lavan., e edicula 
c/ churr.
 AC-224m²  AT-450m²                 (CA00031).
COND.NOVA HOLANDA, Casa nova c/ 03 dorm, 
sendo 01 sts, 05 banh., sala, coz, larzer com chur., 
e piscina.
 AC-260m²  AT-435m²               (CA00232).
JARDIM HOLANDA, Casa c/ 03 dor c/ AE, sendo 
01 ste, coz c/ AE,, sala., lazer c/ churras.
AC- 170m²                AT- 300m²                        (CA00214).
JARDIM HOLANDA,  Sobrado com 03 dor, 
sendo 01 suite, sala, coz, 02 banheiros, e area de 
lazer com piscina.   
AC- 163m² AT- 305m²  (CA00197).
TULIPA, Sobrado c/ 03 dor, sendo 01 suite, sala, 
cozinha, 03 banh., garagem para 02 carros.
AC-153m²   AT-250m²                              (CA00253).

CASAS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃOCOND. NOVA HOLANDA , Sobrado c/ 03 sutes, 
coz.. com AE, sala de jantar e estar,  churras, pis-
cina e gar. 
AC-290m²   AT- 420m²          (CA00249).

COND. PALM PARK , Casa nova, com 03 suites, 
sala, de estar, sala de jantar, cozinha, lazer com 
churrasqueira e garagem.
AC-351m²      AT- 1000m²                         (CA00233). 

COND. NOVA HOLANDA, Casa , c/ 03 sts c/ clos-
et (01 c/ hydro), sala  de TV, estar, e jantar, coz. c/ 
AE, lavan., area de lazer c/ pis e churras.     
AC-340m²      AT-440m²                                  (CA00195).

CENTRO,Salas p locação, p/ diversas atividades, 
a partir de R$750.00.                              (SA00001).

CRECI  66.194
Rua Campo de Pouso, n°1287 - Sala 04
Centro - Holambra - SP - CEP 13825-000

(19)        3802.1864 
(19)  9 9723.9151 www.holambraimoveis.com.br

CONTATO@HOLAMBRAIMOVEIS.COM.BR

COND. DUAS MARIAS, Casa rustica com 04 
dormitórios, sendo 02 suites, terreno plano com 
paisagismo lindo e lagos.
AC-350m²   AT- 5525m²                            (CA00254).

COND. NOVA HOLANDA, Casa c/ 03 dorm., sen-
do 01 suite, coz. c/ AE, lavanderia c/ AE, espaço 
gurmet c/ AE, garagem e quintal.
AC-207m²       AT-498m²                            (CA00277).

CAMANDUCAIA, Chacara c/ 01 dorm, sala, coz 
e banh.Lazer c/ ofurô, e laguinho.
AC-100m²    AT-1130m²                          (Ch00034).

OPORTUNIDADE

DESTAQUES DA SEMANA

STO. ANT. POSSE, Sitio c/ casa principal com 02 
dorm., sala, coz, apartamento p/ hóspedes, segunda 
casa c/ 03 dorm, sala, coz, salão p/ festa, 10 baias p/ 
cavalos, e espaço para trator, maquinas etc..
Somente 600m² da pista.     AT-6,5 AL             ( ST000015) .                  

COND. PLAZZA VILLE, Casa c/ 03 dorm, sen-
do 01 suite c/ closet e hydro, sala, coz. c/ AE, 
gar. p/ 06 carros, e quintal grande.
AC-202m²   AC-1000m²                       (CA00261).

CENTRO, Casa residencial ou comercial, sendo 
02 casas no terreno, uma com 02 dormi., sendo 
01 suite, sala, coz., e banheiro, e uma com 03 
dormi., sendo 02 suites, sala, cozinha banheiro.
AC-275m²         AT-398m²                          (CA00283).

IMIGRANTES, Casa da frente com 02 dorm, sala, 
cozi., banh., garag. e quintal peq., casa do fundo 
com 03 dorm, sala, coz., banh., garag, e quintal.
Aceita terreno no bairro como parte de paga-
mento.AC-131m² AT-300m²             (CA00287). 

STO. ANT. POSSE, Casa nova com 02 dormitórios  
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, area gurmet e 
quartinho de despejo.
AC- 158M²      AT-2001m²                                   ( CH00037).                  

COND PALM PARK, Casa c/ 02 suites sendo 
01 master, 01 suite amaericana, sala, coz., 
larzer com chur. e piscina com borda infinita.
 AC-328m² AT-1000m²  (CA00291).

HOLAMBRA  IMÓVEIS

                PARQUE DOS IPÊS.
                     OPORTUNIDADE
CASA COM 03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E QUINTAL.

            ACEITA FINANCIAMENTO

 AC-70m²            AT-200m²            (TE00296).

                 RESIDENCIAL 
           VILA DAS TULIPAS

CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
COM AE, SALA, COZINHA COM 
AE, BANHEIRO, E QUINTAL.

      ACEITA FINANCIAMENTO
              CONSULTE-NOS.
AC-55m²    AT-200m²       (CA00293).

GIRASSOIS DE HOLANDA, Intituto Lao/tse sala 
terrena c/ ofurô, banh. AC-28,74m². (SA00012).

COND. PLAZZA VILLE, Casa com 04 dormi. 
c/ AE, sendo 02 suites, uma master, sala, coz. 
com AE, espaço gourmet, piscina, gar. e quintal 
grande. AC-300m²      AT-2300m²   (CA00240).

CENTRO, Casa c/ 04 salas, 01 recepção, 02 ban-
heiros, cozi., estacionamento exclusivo com 05 
vagas.  AC-99m²   AT-366m²               (CA00271).

                           CENTRO 

   CHALÉ COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGADA!
01 DORMITÓRIO, SALA/COZINHA E BANHEIRO.
 AC-30m²                                           (CA00040).
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OPORTUNIDADE

CAF

ACEITA FINANCIAMENTO
Apartamento - Holambra

R$ 1.990,00  / mês -  

Apartamento já mobiliado. 2 dorm, 
1 banheiro, cozinha e varanda.
1 vaga de garagem c/ portão eletrônico.
No centro de Holambra.

Locação

Terreno  - Holambra
Localizado no bairro Jd. das Tulipas.
Última unidade da rua.
366 m2 de área total.

Casa - Res. MoinhoCasa - Holambra

Venda

Localizadem Holambra. Casa nova.
Dois dormitórios, banheiro, cozinha,
lavanderia, sala de jantar, sala de TV,
garagem. 200 m2 total. 67 m2 de 
área construída.

Casa - Res. Flor D’Aldeia

Localizado em Holambra. 231,08 m2
de área constr / 481,09 m2 de terreno.
Casa nova. 2 suites, 4 banheiros, 2 vagas
de garagem. Aquec. Solar, ar-cond, área de
lazer c/ churrasqueira, piscina e hidromassagem.

(19) 3802.3129

(19) 99629.9516

VendaR$ 380.000,00 - 

Valor sob consulta - Parcelamento

Locação

direto com proprietário R$ 1.350.000,00 - VendaR$ 199.000,00 - 

Prédio comercial - Holambra
2 pisos, 12 banheiros, 9 salas,
5 cozinhas. Localizado no Centro de
Holambra. Ar condicionado em todas
as salas. 550 m2 de terreno e 550 m2
de construção.

Oportunidades para você! 
Casas, terrenos e imóveis comerciais.

R$1.400,00 / mês -  

Possui 2 dorm; sala de TV, cozinha,
lavanderia, 1 banheiro e 1 vaga de
garagem coberta. NO CENTRO DA
CIDADE.

VENDE-SE
Chácara próximo a 
Americana 2.500mts 
55mil aceito carro
.............( 99841-6034
Chácara próximo Ame-
ricana 1.000mts com 
riacho 45mil ac carro
............ ( 99813-5842
Chácara próximo Ame-
ricana 5.000mts pró-
ximo asfalto $80mil ac 
carro.  ( 99953-1872
Chácara próximo Pira-
cicaba 4.000mts 80mil 
aceito carro.
............ ( 99900-2491
Chácara próximo Pi-
racicaba 500mts água 
luz 25mil aceito carro.
............ ( 99841-6034

 CONTRATA-SE:

O TRAbALHO é COM ESCALA DE REVEZAMENTO.

DEIxAR CURRíCULOS NO JORNAL DA CIDADE

EMPREGOS

PORTEIRO

VENDEDOR
Com experiência em vendas.

Masculino e Feminino

SERVIÇOS GERAIS
Masculino e Feminino.

Interessados enviar curriculo no email 
contato@paraisogarden.com.br ou no 

Paraíso Garden na Rodovia SP 107 km 29.

PARAISO GARDEN 
CONTRATA:

OPORTUNIDADE DE EMPREGO:

HOMENS
PREfERENCIALMENTE COM 

ExPERIENCIA EM COzINHA E CHAPA
Interessados encaminhar currículo para 

qualidade@casabelarestaurante.com.br ou entregar 
no endereço Rua Dória Vasconcelos, 81 - Centro

 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

--  LOCAÇÃO COMERCIAL --  
CENTRO

- SALAS: amplas com 02 banheiros (GALERIA)
- SALAS: 02 salas com recepção e banheiro 
- CASA: c/03 salas, 02 lavabos e copa
- CASA: c/04 salas, 02 banh., estacionamento 
próprio

JD MORADA DAS FLORES 
- SObRELOJA COM ELEVADOR E ESCADA:  
Sala ampla com copa, 02 banheiros. (190m²)
- SALA (de fundo): c/ banheiro (40m²)
PQ RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES
- GALPÃO COMERCIAL: com 45m² / 50m²
- GALPÃO COMERCIAL COM ESCRITÓRIO: 
com 120m² + 40m² de escritório
- SALA PARA ESCRITÓRIO: c/ banheiro (50m²)

--  LOCAÇÃO RESIDENCIAL -- 
STO. ANTONIO DE POSSE

- RINCÃO - CASA: 02 dorms, sala, cozinha, 
quintal com lavanderia e banheiro

- CASA: 03 dorms, banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, despensa, garagem com portão 
automático
- CHÁCARAS  A  VENDA NO RINCÃO: 

EXCELENTES OPÇÕES - SOB CONSULTA

--  LOCAÇÃO RESIDENCIAL --  
CENTRO

- CASA: 01 dorm, sala, coz, banh, lavanderia

JD DAS TULIPAS
- SObRADO: 04 dorm (2st), sala, cozinha, la-
vabo, lavanderia coberta, despensa, quintal 
amplo gramado, portão automático
- CASA: 02 dorms, banheiro social, sala, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, quintal cimentado

PQ. RESIDENCIAL GROOT
- CASA: 02 dorms, sala/cozinha, banheiro, la-
vanderia e garagem.
- CASA: 02 dorms (01 st), sala/cozinha, ban-
heiro social, lavanderia, área gourmet co chur-
rasqueira e lavabo
 
PQ RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES 
- CASA: 03 dorms (01st) todos com armários 
planejados, sala, banheiro social, cozinha com 
armários, lavanderia fechada com armários. 
No fundo 01 dormitório com banheiro, área 
gourmet com churrasqueira/forno a lenha.
- CASA: 02 dorms (01 st), sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, garagem sem cobertura
 -- VENDA RESIDENCIAL -- 
CONDOMíNIO VILLA DE HOLANDA 

- CASA C/ PISCINA: Terreno de 1950m² c/ 
512,95m² ac - com 04 dorms (02 sts), 03 sala 
conjugadas, sala de TV com lareira, cozinha, 
lavanderia. Área com churrasqueira, forno a 
lenha, banheiros, piscina e quintal arborizado.  

CONDOMíNIO PALM PARK 
- CASA C/ PISCINA: Terreno de 1000m² c/ 
320m² ac - 03 dorms (01 st com closet) e 02 
conjugados (todos com armários), sala ampla 
com lareira, lavabo, cozinha com armários e 
lavanderia. Área gourmet com churrasqueira, 
banheiro, piscina e quintal gramado.  

--  VENDA RESIDENCIAL --   
CONDOMíNIO NOVA HOLANDA 

- CASA: Terreno de 406m² c/ 107m² ac - com 
02 dorms, sala de TV/estar, banheiro, cozinha, 
lavanderia, banheiro externo e garagem

JARDIM DAS TULIPAS
- CASA MObILIADA: c/ 03 dorms, 01 banheiro 
social, lavabo, sala ampla, cozinha, lavanderia. 
01 quarto com banheiro e churrasqueira. 

PQ. RESIDENCIAL GROOT
- CASA: c/ 03 dorms (01st), sala, sala 
de jantar, cozinha, banheiro social. 
No fundo área de serviço e banheiro.

PQ RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES 
- CASA: c/ 03 dorms (01st), sala, cozinha, 
banheiro. Área de serviço e quintal amplo.
-  SObRADO: c/ 04 dorms todos com armários 
planejados, sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, 
lavanderia fechada. Varanda com churrasquei-
ra. Portã automático e garagem ampla.
- CASA: c/ 03 dorms (01st) todos com armários 
planejados, sala, banheiro social, cozinha com 
armários, lavanderia fechada com armários. 
No fundo 01 dormitório com banheiro, área 
gourmet com churrasqueira/forno a lenha.

JD HOLANDA
- CASA: c/ 03 dorms (01st) com armários, banh 
socila, sala de TV, sala de estar e jantar, cozinha 
com armários, lavanderia fechada. Área gour-
met com churrasqueira e banheiro.

TERRENOS A VENDA 
Loteamento Vitória Régia

Localização privilegiada! 
Terrenos - Últimas unidades
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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
Nº1052
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento  e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo artigo  1525, número  1, 3 e 4, do 
Código Civil Brasileiro:
PETER PENNINGS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fissão engenheiro de software, nascido em Jaguariúna,  SP, no dia oito de 
dezembro  de mil  novecentos e oitenta e sete  (08/12/1987), residente e 
domiciliado na Estrada Municipal HBR 167, Gleba 12C, s/nº, Pedra Grande,  
Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de ADRIANUS LAMBERTUS MA-
RIA PENNINGS  e de HENRIETTE MARTHA KLEIN GUNNEWIEK.
LILIAN SIMARA ABREU SOARES COSTA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão engenheira agrônoma, nascida em Lavras, 
MG,  no dia dezoito de dezembro de  mil novecentos e oitenta e quatro 
(18/12/1984), residente e domiciliada na Estrada Municipal HBR 167, Gle-
ba 12C, s/nº,  Pedra Grande,  Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de LUIZ 
ALBERTO SOARES COSTA  e de MARIA DA BÔA MORTE ABREU 
SOARES COSTA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil  e publicado na im-
prensa local.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Holambra, pelo seu Presi-
dente emanado pelos poderes a ele conferidos pelo Estatuto Social, 
convoca pelo presente Edital todos os trabalhadores rurais emprega-
dos das firmas: BNW Serviços e Produção Agrícola Ltda. e Luiz 
Antônio Barbosa da Silva e Outro, estabelecidas no Sitio J7 e J8, 
bairro fundão, município de Holambra neste Estado, para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária na forma do Artigo 612 da Con-
solidação das Leis do Trabalho e disposições atinentes, a realizar-se 
no dia 28 de fevereiro de 2019, às 07h30min (sete horas e trinta mi-
nutos), em primeira convocação, no pátio externo das Empresas, para 
tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) deliberar sobre a renovação de Acordo Coletivo de Trabalho sobre 
Flexibilização da jornada de trabalho e implantação do Banco de Ho-
ras: b) autorizar a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Holambra, outorgando-lhes  poderes especiais para firmar Acordo Co-
letivo de Trabalho, sobre flexibilização da jornada de trabalho e estabe-
lecimento do Banco de Horas com as empresas supra citadas caso seja 
aprovado pelos mesmos. As deliberações serão tomadas por escrutínio 
secreto. Caso não haja quórum legal para realização da mesma em pri-
meira convocação, fica marcado outra para 30 (trinta) minutos após no 
mesmo local e que ser realizará com qualquer número de trabalhado-
res presentes. Estância Turística de Holambra (SP), 22 de fevereiro de 
2019.       
 

Norival Guadaghin - Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE HOLAMBRA

Base Territorial: Holambra e Santo Antônio de Posse

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

Ficam os Senhores associados da Cooperativa Agro-Pecuária Holam-
bra, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, 
que se realizará no dia 07 de março de 2019, no Auditório da Coope-
rativa Agropecuária de Insumos Holambra, à Rodovia SP 107 - Km 
30 - s/nº - Bairro Borda da Mata, no município de Holambra, Estado 
de São Paulo, em primeira convocação, às 08h00min, com a presença 
de 2/3 (dois terços) do número total de associados ou em segunda con-
vocação, às 09h00min, com a presença da metade mais um do número 
de associados ou em terceira e última convocação, às 10h00min com 
a presença mínima de 10 (dez) associados, conforme normas estatutá-
rias, para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:
MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DA ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA:

I Contribuição social – Funrural. Exposição sobre a não inci-
dência do tributo nos atos cooperativos.

MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA:

I Prestação de contas da Diretoria Administrativa, consubstan-
ciada pelo Relatório Anual da Administração do exercício que findo em 
31 de dezembro de 2018, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício;
b.) Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas;
c.) Parecer do Conselho Fiscal; 
d.) Parecer dos Auditores Independentes.

II Destinação das sobras ou perdas apuradas.

III Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.

IV Fixação do valor da verba de representação para o Diretor 
Presidente, bem como o da cédula de presença para os demais Dire-
tores Administrativos e Conselheiros Fiscais, pelo comparecimento às 
respectivas reuniões.

V Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não 
deliberatório).

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da Assembleia, o núme-
ro de associados nesta data é de 42 (quarenta e dois).

COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA HOLAMBRA
Rua Camélias, 237  Centro  Holambra /SP  fone (19) 3802-1911  

presidencia@caph.com.br

COOPERATIVA 
AGRO-PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 52.770.542/0001-47

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB
SELEÇÃO PÚBLICA 05/2018 - HOLAMBRA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2019

ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA AJUDANTE GERAL NO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA - SP - DATA: 06/02/2019, 
QUARTA-FEIRA, ÀS 09:00 horas - LOCAL: SEDE DO CONSAB

ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA AJUDANTE GERAL
DATA: 27/02/2019, QUARTA-FEIRA, ÀS 10h00 - LOCAL: SEDE DO CONSAB

CANDIDATOS DA SELEÇÃO PUBLICA Nº 05/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2018 PARA ADMISSÃO JUNTO AO CONSÓRCIO CONSAB.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CONSAB, com sede na cidade de Cos-
mópolis, Estado de São Paulo, na Rua Baronesa Geraldo de Resende, 275, Centro, CEP 13150-031, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
candidatos abaixo relacionados aprovados no Processo de Seleção Publica nº 05/2018,  Processo Administrativo nº 141/2018, conforme classificação 
publicada para atribuição de 07 (sete) vagas para AJUDANTE GERAL a comparecerem na sede do CONSAB no endereço acima no dia 27/02/2019 
quarta-feira às 10:00 horas para atribuição aos candidatos(as).   
O candidato deverá apresentar no ato da nomeação os seguintes documentos originais com cópias legíveis:
 Carteira de trabalho (páginas da foto, identificação e último registro) / 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 não estiver no próprio nome) / Certificado de reservista/alistamento (para homens entre 18 e 45 anos) / Certidão de casamento (se 
for o caso) / Filhos menores de 21 anos – trazer certidão de nascimento / Filhos de 5 anos até 14 anos – trazer certidão de nascimento e comprovante 
de frequência escolar / Filhos até 5 anos - trazer cópia da certidão de nascimento e carteira de vacinação / Para Ajudante Geral apresentar declaração 
ou certificado que comprove ensino fundamental incompleto
O local do exame médico ocupacional será indicado no dia da apresentação.
O candidato que não comparecer na data e horário estabelecidos, caracterizará desistência à vaga, não gerando direito a uma nova convocação.
Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos que não estiverem acompanhadas dos originais.
O candidato que não apresentar a documentação solicitada acompanhadas de suas respectivas cópias legíveis será impossibilitado de assumir a vaga.
O NÚMERO DE CONVOCADOS É MAIOR QUE O NÚMERO DE VAGAS PREVENDO AUSÊNCIAS, DESISTÊNCIAS E FALTA DE DOCU-
MENTOS**

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Ajudante Geral

	 	 										Classificação	 Nome
   25 ROSEMARA ALVES DE SOUZA
   26 MARISA NASCIMENTO
   27 LUCAS YURI ALVES DE MOURA
   28 ANTONIO MIGUEL LEITE
   29 CLAUDIA REGINA ANASTACIO
   30 LUCAS FERREIRA JORGE
   31 JOSE ANTONIO DA ANUNCIACAO DOS ANJOS
   32 ANTONIO DALTON DE LIMA**
   33 MARCELO DOS SANTOS SILVA**

Cosmópolis, 22 de fevereiro de 2019.

FERNANDO FIORI DE GODOY
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB

DIMAS ANTONIO STARNINI
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB

Campinas

‘Clínica Solidária’ 
neste sábado

O Centro Latino Americano Ser Integral 
(Clasi) promove uma “Clínica Solidária” nes-
te sábado, dia 23, das 9h às 17h. O evento vai 
oferecer diversos atendimentos terapêuticos 
abertos à população e terá toda a renda doada a 
pessoas em tratamento de câncer. Será cobrado 
um valor simbólico (R$ 30) para participação.

Os atendimentos serão de várias técnicas: 
Reiki, Barras de Access, Cone Hindu, Thetahe-
aling e meditação em grupo conduzida por um 
profissional. Durante o dia, as pessoas também 
poderão receber, gratuitamente, as Terapias de 
Regeneração Celular Rene Mey.

A iniciativa acontece na Clínica Shantidam, 
Chácara da Barra, Campinas. É necessário fazer 
agendamento prévio: (19) 99341 8590.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Clube Fazenda Ribeirão, usando das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto Social, convoca seus associados a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, que fará realizar no próximo dia 14 de mar-
ço de 2019, em sua sede social sita à Alameda Mauricio de Nassau, 894 
Centro, na Estância Turística de Holambra, em primeira convocação às 
20h00, com a presença mínima de metade mais um de seus associados. 
Não havendo número legal para instalação dos trabalhos, ficam desde já 
convocados para a segunda convocação às 20h15, com a presença mínima 
de 20 associados, no mesmo dia e local, com a seguinte Ordem do Dia:

1- Prestação de contas da diretoria do Exercício de 2018 compreendendo:
a) Relatório das atividades da gestão;
b) Balanço Patrimonial do exercício findo em 2018;
c) Demonstrativos contábeis e dos resultados do exercício de 2018;
d) Plano de atividades para o exercício de 2019;

2- Eleição e posse dos componentes da Diretoria para o biênio 2019/2020;

3- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 
de 2019;

4- Quaisquer assuntos de interesse da Associação;

5- Encerramento.

O número de associados com direito a voto nesta data é de 1323.

Os interessados em se candidatar a um cargo para a diretoria ou conselho 
fiscal devem ser maiores de 21 (vinte e um) anos, que tenham mais de 5 
anos de associado, e que estejam no gozo de sua capacidade civil e de seus 
direitos de associado e deverão se apresentar à secretaria administrativa do 
Clube com antecedência de 72 (setenta e duas) horas do inicio da primeira 
convocação da Assembleia Geral.  (art. 43 e 44 do Estatuto Social).

Holambra, 22 de fevereiro de 2019.

CLUBE fAzENDA RIBEIRÃO
Alameda Maurício de Nassau, 894 

Cep 13825-000 - Holambra – SP Centro 
Caixa Postal 216

CNPJ 58.383.373/0001-79
Ins. Estadual – Isento

fone (19) 3802-2053 / 3802-2053 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 

GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital e conforme o Artigo 38, § 1º, da Lei 5764/71, 
ficam os senhores associados da COOPERFLORA – COOPERATIVA 
DOS FLORICULTORES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, convocados 
a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se 
no dia 20 de março de 2019, na sede da Cooperflora – Cooperativa 
dos Floricultores, situado à Estrada Municipal HBR 40, Km 01, Zona 
Rural, Cidade de Holambra, Estado de São Paulo, às 15:00 h, em pri-
meira convocação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperados; às 
16:00 h, em segunda convocação, com a presença mínima de metade 
mais um dos cooperados; às 17:00 h, em terceira convocação, com um 
mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a ordem do 
dia, seguinte:  

a) Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhados do 
PARECER DO CONSELHO FISCAL, referente ao exercício fiscal do 
ano de 2018, compreendendo:
- Relatório da gestão;
- Balanço patrimonial do exercício;
- Demonstrativo da conta “sobras ou perdas”
- Relatório dos Auditores Independentes
b) Dar destinação ao resultado apurado e aprovado referente à conta 
“Sobras ou Perdas”.
c) Ratificação Orçamento 2019
d) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para o 
exercício de 2019 a 2022.
e) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal, Efetivos e Suplen-
tes, para o Exercício de 2019.
f) Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de represen-
tação para os membros do Conselho de Administração, bem como o da 
cédula de presença, para os membros do Conselho Fiscal, pelo compa-
recimento às respectivas reuniões.
g) Alteração do Capital Social
h) Outros.

OBSERVAÇÕES:

1º - Para efeito de quorum informa-se que a Cooperflora – Cooperativa 
dos Floricultores tem hoje 94 associados em condições de voto, con-
forme lei e estatuto.

Aprenda 
a falar em 
púbico!

Embora associado ao su-
cesso na profissão, o ato de 
falar em público costuma ser 
desafiador para a maioria 
das pessoas. Mas falar diante 
de outros pode ser aprendido com as técnicas cor-
retas e esta é a proposta do novo curso oferecido 
pela Associação Comercial e Empresarial (ACE).

O treinamento “Oratória: excelência nas apre-
sentações – Aprendendo a falar em público”, com 
a consultora em gestão estratégica, Sueli Rodri-
gues, será nos dias 18 e 20 março, e tem por meta 
preparar os participantes a partir de exercícios 
práticos e técnicas de persuasão. “Falar em públi-
co costuma ser o segundo maior medo das pesso-
as. Em alguns países, chega a ser o primeiro. Mas, 
é possível vencer o frio na barriga e domar o re-
ceio do palco”, afirma Sueli, que já treinou mais de 
cem pessoas em cursos na ACE Holambra.

Abordando o tema a partir de tópicos como 
persuasão, percepção e oratória, Sueli trabalha-
rá com os participantes não apenas o discurso, 
mas a comunicação não verbal implícita no ato 
de falar em público.

Serviço
Dias 18 e 20 de março, das 18h30 às 22h
Inscrições até 15 de março (ou enquanto 

houve disponibilidade de vaga)
Local: auditório da Associação Comercial e 

Empresarial (ACE Holambra) | Avenida das Tu-
lipas, 103, Centro. investimento: associados R$ 
30,00; não associados R$ 50.



Holambra, 22 de fevereiro de 20191616 Esporte

www.jcholambra.com

GARANTA JÁ SUA VAGA
MATRÍCULAS PARA 2019

HOLAMBRA
PARA FAJ

R$ 175,00

Helga Vilela

O jogo foi disputado pon-
to a ponto. E a vantagem só 
foi garantida nos minutos 
finais. No último domingo, 
pela 2ª Copa Mogi Guaçu 
de Basquete, o time Ball/
Black Horses conquistou a 
vaga para a final ao vencer o 
Urubulls, de Rio Claro, pelo 
placar de 73 a 62. Com a vi-
tória, os holambrenses bus-
cam o título neste domingo, 

dia 24, contra Arremesso 
Certo, também de Rio Claro.  

Fred Scheltinga, da equi-
pe holambrense, classificou 
a semifinal como um “jogo 
pegado”, com os times jogan-
do de igual para igual. Black 
Horses venceu o primeiro e 
o último quarto, enquanto 
Urubulls terminou na fren-
te no segundo e terceiro 
quarto do confronto. Mas 
a diferença, até os últimos 
minutos do quarto, sempre 

foi pequena: no final do ter-
ceiro quarto, por exemplo, o 
placar era de 52 a 51 para o 
time holambrense. 

A vantagem de 10 pontos 
veio quando faltava pou-
cos minutos para o final da 
partida. “Foi um jogo muito 
bom, disputado. O Urubulls 
tem um grande poder ofen-
sivo”, completou.

A semifinal entre São 
João e Arremesso certo 
também foi muito disputa-
da: Arremesso Certo chegou 
a abrir vantagem de 20 pon-
tos, mas São João encostou. 
No final, o placar ficou em 
89 a 78 para o time de Rio 
Claro.

Final
Neste domingo, Black 

Horses e Arremesso Cer-
to fazem a final, às 10h30, 
no Parque Cidade Nova, e 
Scheltinga já prevê uma par-
tida muito difícil e disputa-
da. “Será uma final aberta 
para os dois times ganha-

rem a competição. Nós va-
mos focar para conseguir 
vencê-los”. Antes da final, às 
9h, tem a disputa pelo ter-
ceiro lugar entre Urubulls e 
Esportiva São João.  

Black Horses 
disputa título
neste domingo
Equipe holambrense venceu Urubulls e pega,

na final, mais um time de Rio Claro A 2ª Copa Mogi Guaçu de 
Basquete começou no dia 5 
de janeiro e reuniu 16 times 
da região. No ano passado, o 
time holambrense foi vice-
-campeão.

Foto: Divulgação


