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Bares de Holambra lotam em vitória do Brasil 
contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo 

Covid-19
Em uma semana, 
novos casos dobram 
na cidade

Quartas de final do Amadorzão 
terá duas subdivisões. 
Rede balança 59 vezes na Copa 
Futsal

Natal Mágico 
inicia hoje, 
às 20h30

230 estudantes e  
servidores municipais  
encerram o ano letivo  
com espetáculo

Sicredi neutraliza 
mais de 45 mil 
toneladas de 
carbono

Com gol épico de Richarlison, o Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo 2022 e afastou a zebra. Depois de um primeiro tempo ner-
voso, o time do técnico Tite se soltou no segundo e venceu a Sérvia por 2 a 0. Os bares e restaurantes de Holambra receberam os torcedores, 
que movimentaram a tarde dessa quinta.  Segundo o torcedor Marcos Azevedo, 54, representante comercial, “o Brasil começou a mostrar boas 
jogadas no segundo tempo com uma moçada craque de bola”. A seleção canarinho volta a campo na segunda-feira, às 13 horas, contra a Suíça, 
e no dia 2, enfrentará Camarões, às 16 horas. A Prefeitura divulgou o horário de funcionamento dos espaços e serviços públicos. 3 e 8
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Restaurante do LagoMartin Holandesa
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Opinião2
Era razoável prever há um 

ano, dada a capacidade rápida de 
adaptação e o consequente surgi-
mento de novas cepas, que a hu-
manidade não estaria livre da Co-
vid-19 tão cedo. 

As luzes amarelas se acenderam 
na Europa há um mês. O mesmo nos 
Estados Unidos e Austrália. A China, 
do outro lado do mundo, também já 
admitiu estar sofrendo um recorde 
histórico no número de infectados, 
em que pese a política de tolerância 
zero ao coronavírus adotada por lá 
há mais de um ano.

Holambra, depois de permane-
cer por quatro semanas sem casos 
confirmados em outubro, volta a 
registrar agora avanço importante 

da doença, dobrando a incidência de 
uma semana para outra, de 14 para 
30 novos positivos.

A grande mídia brasileira, muito 
ocupada com a repercussão política 
das eleições e a Copa do Mundo no 
Catar, não tem dado o necessário 
destaque e alertas para ao tema, 
apesar de números que não param 
de subir e da retomada de medidas 
preventivas em diferentes regiões do 
país, como a obrigatoriedade do uso 
de máscaras em espaços fechados, 
aeroportos e aviões. 

A Covid-19 deu amostras claras 
de sua gravidade, ainda que tenha-
mos o alento e a proteção da vacina. 
A imunização, vale nota, reduziu 
drasticamente os impactos do vírus 

e, consequentemente, a ocupação 
de leitos de enfermaria e UTI. Ainda 
assim, todo cuidado é pouco. Todos 
assistimos a este mesmo filme num 
passado recente. Sabemos como 
começa e, lamentavelmente, como 
termina.

É hora de retomarmos cuidados 
importantes, pouco a pouco abando-
nados ao longo desse ano. Precisamos 
voltar a discutir abertamente o uso 
de máscaras, o distanciamento social 
sempre que possível, a regular higie-
nização das mãos e, naturalmente, as 
dispensáveis aglomerações.

Somente juntos e solidários ven-
ceremos preservaremos as vitórias 
alcançadas até aqui contra a Co-
vid-19.

Nos esquecemos dele. Mas ele não se esqueceu de nós
Histórias de Dona Ilda

e me deparo com lindos “jo-
gos americanos” em formatos 
grandes, onde cabem os pra-
tos e talheres ou copos per-
feitamente e guardanapos 
grandes que cobrem o colo 
corretamente, toucas de chef 
de cozinha etc. Para grandes 
clientes gourmets!

A iluminação do lugar é 
perfeita e realça os produtos 
oferecidos. Avistei um café 
com balcão de bar ou mesas 
de pub de madeira com ban-
quetas e cadeiras em acríli-
co, também de design muito 
confortáveis …As marcas de 
três tipos de café ou mais, 
também italianos, eram servi-
dos… A sorveteria muito bem 
instalada oferecia a prova dos 
mais diversos sorvetes italia-
nos “Venchi” que é um dos 
melhores do mundo!!!

Ao me dirigir aos caixas, os 
produtos foram colocados 
em lindas sacolas de papéis 
recicláveis com os seguintes 
dizeres: “Lúnica cosa che con-
ta di questa borsa é cio che ci 
mettere dentro” ou seja, “úni-
ca coisa que importa nesta 
sacola é o que você coloca 
dentro dela”…

E assim terminei uma visita 
muito interessante, onde co-
nheci produtos italianos ainda 
não vistos.

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

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

O noticiário brasileiro vem dando ênfase sobre 
casos de violência produzidos por armas de fogo: o 
nível é preocupante.

Os Estados Unidos, como se sabe, lideram e 
permitem a venda e compra de armas de qualquer 
calibre bem como de munições - até para arma-
mentos pesados - para qualquer pessoa.

A violência armada nos EUA matou uma pessoa 
a cada 26 minutos. Dados da ONG “Gun Violence 
Archive” indicam que até julho em 2022, 10.260 
pessoas foram mortas por armas de fogo nos EUA.

Não é segredo para ninguém o absurdo núme-
ro de atiradores em universidades e escolas dos 
Estados Unidos, causando dezenas de mortes de 
inocentes só este ano.

As 100 maiores empresas da indústria bélica no 
mundo venderam, em 2020, US$ 531 bilhões (R$ 3 
trilhões). O aumento foi de 1,3% em termos reais, se 
comparado ao ano anterior. Só empresas dos Esta-
dos Unidos são responsáveis por 54% desse valor.

Por aqui, o Ministério da Defesa divulgou, em 8 
de dezembro do ano passado, que o setor de defe-
sa e segurança do Brasil comercializou mais de US$ 
1,5 bilhão em armas para o exterior até novembro 
deste ano. O número representa um novo recorde 
para a BID (Base Industrial de Defesa) brasileira. 
Destino?

Não surpreende, pois, que o número de licen-
ças para uso de armas cresceu 325% em três anos 
no Brasil, e que a quantidade de armas em circu-
lação aumentou, depois da iniciativa do governo 
facilitando o acesso aos armamentos.

Dentro desse ambiente, convém lembrar que o 
Senado Federal está por analisar um projeto de lei 
que facilita, ainda mais, as exigências para a com-

pra de armas de fogo, reduzindo os requisitos de 
situação legal que devem ser cumpridos pelo com-
prador (PL 2.424/2022). O texto também possibilita 
a transformação da posse em porte, em alguns ca-
sos. (Fonte: Agência Senado).

Em 2018, havia 350 mil armas registradas em 
nome de colecionadores, atiradores e caçadores 
(os chamados CACs), número que passou para 1 
milhão em julho de 2022. Ou seja, triplicou!

Ainda que em alta, os números de mortes por 
arma de fogo nos Estados Unidos estão abaixo dos 
registrados no Brasil, um dos países mais violentos 
do mundo, em que mais de 36 mil pessoas foram 
assassinadas com tiros no ano passado, de acordo 
com os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública.

Há cada vez mais gente armada – e atirando – 
nas ruas, nas festas, no carro, em casa, nas escolas, 
em todo lugar. Um verdadeiro faroeste, uma terra 
sem lei. Buscas em sites de notícias sobre disparos 
a esmo nas ruas demonstram inúmeros casos.

Os armados imaginam-se mais fortes, se permi-
tem colocar a agressividade para fora e, não raro, 
morrem no enfrentamento com seus iguais.

Desarmamento é coisa séria, eis que armas não 
são para todos. Famílias enlutadas podem atestar 
esta verdade.

Mas a humanidade sempre foi beligerante, por 
instinto creio eu. Sem limites!

Um preço a pagar?
NOTA: Enquanto redijo chega a notícia: A polí-

cia da Virgínia, nos Estados Unidos, informou nes-
ta quarta-feira (23) que sete pessoas morreram no 
atentado em uma unidade do Walmart no estado 
da Virgínia, nos EUA, na noite de terça-feira (22).

Respeitam-se posições em contrário

Em São Paulo, tive o prazer 
de conhecer um endereço 
sensacional na avenida Jus-
celino Kubitscheck! São três 
andares com muito confor-
to, manobristas, ‘sem parar’, 
muitas vagas, escadas rolan-
tes e elevadores com muita 
tecnologia!

No andar térreo visitei o se-
tor das frutas, das verduras, 
sorvetes italianos em pura 
avelã de Piemonte, norte da 
Itália, onde meu pai Atílio Mar-
tini nasceu… Continuando, 
encontrei vários tipos de car-
nes e trouxe para preparar um 
almoço! Verduras naturais e or-
gânicas eram belíssimas, onde 
escolhi lindas rúculas frescas...

Depois fui visitar o local no 
andar superior, onde mui-
tos vinhos italianos e espu-
mantes ou outras bebidas da 
terra italiana são oferecidas, 
causando impacto visual ma-
ravilhoso pela bela coleção 
selecionada! Os funcionários, 
todos uniformizados e higie-
nizados, com luvas e másca-
ras, com grande gentileza se 
dirigem alegremente, apre-
sentando produtos como 
massas frescas feitas na hora, 
que podemos pedir por kg 
e já vem fresquinhas e em-
baladas!  Uma prateleira de 
molhos dos mais variados nos 
convida a adquiri-los. Lindos 
dizeres nas paredes e fotos de 
produtos tornam o ambiente 
convidativo para acelerar as 
vendas e o carrinho, sem que-
rer, vai se sobrecarregando…

O verde, vermelho e bran-
co da Itália pulsam nas mi-
nhas veias e me emociona 
pela origem de meu pai e 
família! O passeio continua 
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Casos confirmados 

de Covid-19 em 
Holambra dobram em 

uma semana

Recupere seu crédito com 
as empresas locais

Casos confirmados de Co-
vid-19 em Holambra dobram 
em uma semana

Dados divulgados pelo 
Departamento Municipal de 
Saúde nesta quarta-feira, 23 
de novembro, revelam que Ho-
lambra registrou 30 novos ca-
sos de Covid-19 ao longo da úl-
tima semana. O número é mais 
de duas vezes maior do que o 
confirmado no boletim ante-
rior (14). Isso, de acordo com 
o setor, indica importância de 
alerta para medidas de preven-

ção, como a retomada do uso 
de máscaras de proteção facial 
– sobretudo em ambientes fe-
chados – a e a vacinação com 
todas as doses do imunizante.

“É importante que todos 
se cuidem bem para que não 
haja retrocesso no combate 
ao vírus”, destaca o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. “A vacina 
contribuiu muito para redu-
zir a letalidade da doença, 
mas não podemos deixar de 
lado a prevenção”.

Até 20 de dezembro, a As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Holambra (ACE Ho-
lambra), através da sua CRC 
(Central de Recuperação de 
Crédito) promove a Campa-
nha Limpe seu Nome. A ação 
é válida para dívidas contra-
ídas nas empresas parceiras 
da campanha (veja no site 
www.aceholambra.com.br).

Serão oferecidas condições 
exclusivas para negociação de 
dívidas, com isenção de multas 

e juros. Com a campanha sen-
do realizada nesse período do 
ano, a ACE sugere que os con-
sumidores aproveitem o apor-
te do 13º salário para acertar 
situação financeira e entrar em 
2023 com o nome limpo.

A Associação ainda orien-
ta os consumidores a utiliza-
rem o período da campanha 
para consultarem o CPF e 
conhecerem a situação atual 
em casos de dívidas. A enti-
dade oferece orientação gra-

tuita sobre meios de negocia-
ção do endividamento.

Sobre a campanha:
• Local: Associação Comer-
cial – Av das Tulipas, 103, 
Centro;
• Horários: de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17h30;
• Apresente CPF e documen-
to original com foto;
• Atendimento para maiores 
de 18 anos e apenas para o 
titular do documento.

Os serviços e es-
paços públicos de 
Holambra sofrerão 
alterações no horário 
de funcionamento no 
próximos dias 28 de 
novembro e 2 de de-
zembro, datas em que 
a Seleção Brasileira 
ainda disputa parti-
das válidas pela fase 
de grupos da Copa do 
Mundo de Futebol, re-
alizada no Catar.

 Confira o horário 
de atendimento:

Paço Municipal, 
Unidades Básicas de 
Saúde, Farmácia Municipal, 
consultório veterinário 
do Programa Meu Pet, 
Espaço do Empreendedor e 
Biblioteca Municipal:
Dia 28 de novembro as 
atividades se encerram às 
12h.
Dia 2 de dezembro 
expediente até às 15h.

Policlínica Municipal:
Funcionamento normal 
para atendimentos de 
urgência e emergência, 24 
horas por dia.

Creches e escolas 
municipais:
Dia 28 de novembro as 
atividades se encerram às 
12h.
Dia 2 de dezembro 
expediente até às 15h.

Transporte público:
Circulação normal.
Coleta de lixo 
doméstico:
Atendimento normal.

Coleta de resíduos 
recicláveis:
Interrupção apenas no 
período da tarde do dia 
28 de novembro.

Parque Cidade das 
Crianças:
Aberto das 9h às 17h 
entre sexta-feira e 
domingo.

Moinho Povos Unidos:
Dia 28 de novembro não 
abre.
Dia 2 de dezembro, 
atividades se encerram às 
15h.

Parque Van Gogh:
Aberto, normalmente, das 
9h às 18h entre sexta e 
segunda-feira.

Jogos do Brasil alteram 
horário de serviços públicos

Copa do Mundo
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Holambra inaugura centro de Educação 

Especial e revitalização da Praça das Palmas
O prefeito de Holambra, 

Fernando Capato, entregou 
nesta quinta-feira, 24 de no-
vembro, dois novos investi-
mentos nas áreas da Educa-
ção e de zeladoria, bem-estar 
e qualidade de vida: a sede 
do Núcleo de Atendimento 
Educacional Especializado 
(NAEE) e a revitalização da 
Praça das Palmas, no bairro 
Jardim Holanda. Participa-
ram do ato, além dele, o vice-
-prefeito Miguel Esperança, 
vereadores e servidores mu-
nicipais.

O NAEE é uma unidade 
de ensino destinada integral-
mente à Educação Especial, 
proporcionando, com sen-
sibilidade, assistência mais 
digna, direcionada e eficiente 
a crianças e jovens com trans-
tornos relacionados ao desen-
volvimento educacional.

De acordo com a diretora 
municipal de Educação, Clau-
dicir Picolo, o serviço será 
composto por profissionais 
especializados nas áreas de 
psicologia, assistência so-
cial, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional, que darão aten-

dimento complementar aos 
alunos diagnosticados com o 
objetivo de melhorar o pro-
cesso de aprendizagem. 

“O atendimento irá contri-
buir com o ensino das crian-
ças que estudam em salas 
regulares, mas que precisam 
de suporte pedagógico adi-
cional”, disse. 

Segundo ela, o atendimen-
to com psicólogos já acontece 
desde fevereiro na rede, com 
assistência a um total de 76 
estudantes ao longo do ano. 

O serviço de fonoaudiologia, 
por sua vez, começou na úl-
tima semana – inicialmente 
com 50 alunos encaminha-
dos.

“O NAEE é uma novida-
de necessária e que reflete 
a priorização, por parte da 
nossa gestão, da qualida-
de do processo de ensino e 
aprendizagem a todos os es-
tudantes da rede, sem qual-
quer exceção. Sem permitir 
que ninguém fique pra trás”, 
destacou o prefeito.

Praça das Palmas

A Praça das Palmas, localizada à frente do NAEE, passou 
por melhorias também entregues nesta quinta-feira. 
Conhecida pela grande concentração de cactos, a área, 
antes intransitável, foi revitalizada passou a ser um espaço 
dedicado às pessoas, com paisagismo, iluminação, passeio 
e bancos para lazer e interação social.

Vereadores prestam 
homenagem póstuma à 

Laïs Frankie Stolf
A Câmara Municipal, na 

sessão realizada em 21 de 
novembro, prestou uma ho-
menagem póstuma à Dona 
Laïs Frankie Stolf, pessoa 
ativa na comunidade holam-
brense, integrante do grupo 
Reviver há mais de 20 anos.

Dona Lais, como era co-

nhecida, era natural de Li-
meira,  chegou em Holambra 
com o marido em 1988, antes 
mesmo da cidade se tornar 
município e logo procurou 
a Escola Doméstica para ini-
ciar um grupo de bordado. 
Dona Lais também era apai-
xonada por escrever e cantar 

e sempre deixou clara sua 
paixão pelo grupo Reviver, 
onde voluntariou até 2019, 
no início da Pandemia. Em ví-
deo da Prefeitura disse “Aqui 
faz parte da minha vida, por-
que o encontro com amigos, 
são conversas diferentes, não 
tem tristeza, é só alegria.”
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Musical surpreende público e fecha ano 

letivo da Educação Infantil

O ano letivo de estudan-
tes da Educação Infantil da 
rede pública municipal de 
ensino foi encerrado na úl-
tima sexta-feira, dia 18 de 
novembro, com um grandio-
so musical promovido no Gi-
násio Municipal de Esportes 
por mais de 230 estudantes 
e servidores.

O espetáculo “A Bela 
Adormecida”, encenado por 

eles, é resultado 6 meses de 
trabalho, criado e organiza-
do por educadores com ce-
nário grandioso e figurinos 
de encher os olhos. A festivi-
dade, segundo a diretora da 
pasta, Claudicir Picolo, além 
de celebrar a transição dos 
estudantes para o Ensino 
Fundamental, promoveu a 
confraternização de alunos 
e trabalhadores de todas as 

áreas da Educação do Nivel 
II, da limpeza à diretoria.

Denise Lanatovitz, mãe da 
Lavínia, de 6 anos, estudante 
da Escola Casulo, relatou que 
a menina ficou “encantada” 
com o trabalho. A empresá-
ria, por sua vez, considerou 
a ideia “inovadora” e elogiou 
a iniciativa. “Em um primeiro 
momento, não ser uma ‘for-
matura’ tradicional pode ser 

estranho, porém uma apre-
sentação que envolveu tantas 
pessoas foi genial, pois, de 
certa forma, as crianças estão 
aprendendo juntas quando 
se preparam para encenar e 
atuar”, disse. “Foi muito es-
pecial. Ficou perfeito. As es-
colas e suas equipes estão de 
parabéns”.

Fernando Capato que 
acompanhou a apresenta-

ção, disse: “Temos investido 
muito na educação de Ho-
lambra. Capacitamos profis-
sionais, adquirimos novos 
equipamentos e diversas 
obras estão em andamento. 
Um ensino forte e de quali-
dade precisa de estrutura 
e não mediremos esforços 
para garantir sempre o que 
há de melhor para nossos 
estudantes”.
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Noite de autógrafos celebra produção de 
livro por alunos da rede municipal

Programa Pequenos Escritores

Termina hoje a exposição dos trabalhos dos 
alunos da Escola Ipês

A Prefeitura de Holambra 
realiza na próxima terça-
-feira, dia 29 de novembro, 
às 19h, no Centro de Cultu-
ra e Eventos, uma noite de 
autógrafos para comemorar 
a conclusão da 1ª edição do 
programa “Pequenos Escri-
tores de Holambra - Ética, 
Cidadania e Civismo na Es-
cola”.

A iniciativa, dedicada ao 
incentivo à leitura e à es-
crita, é promovida pelo De-
partamento Municipal de 
Educação e conta com a par-
ticipação de cerca de 200 
estudantes de 5º ano das 
unidades de ensino Recan-
to das Palmeiras, Novo Flo-
rescer, Jardim Flamboyant e 
Maria José Van Ham (Jardim 

das Primaveras). O evento 
celebra também o encerra-
mento do ano letivo de es-
tudantes do Ensino Funda-
mental I.

De acordo com a direto-
ra responsável pela pasta, 
Claudicir Picolo, durante o 
mês de outubro os alunos, 
no período regular de aulas, 
conheceram todas as etapas 
de produção de um livro, 
dentre elas redação, forma-
tação e ilustração para que, 
juntos, pudessem fazer uma 
obra própria. Neste período 
tiveram ainda a oportuni-
dade de conhecer a escri-
tora infantojuvenil Vanessa 
Aranha. Em seguida, foram 
incentivados a produzir tex-
tos e ilustrações individuais 

e coletivas a partir de proje-
tos e temas multidisciplina-
res desenvolvidos durante 
todo o ano letivo.  No final 
do processo o material ela-
borado por eles foi editado.

“Esta é uma importante 
iniciativa para o enrique-
cimento do vocabulário, 
desenvolvimento de habili-
dades linguísticas e de pro-
moção da criatividade, além, 
é claro, da valorização e in-
centivo gerados a partir da 
publicação”, disse o prefeito 
da cidade, Fernando Capa-
to. “A noite de autógrafos irá 
coroar este belo trabalho e 
mostrar para a comunidade 
o talento de nossos peque-
nos holambrenses. Todos 
estão convidados”.

Trabalhos artísticos de 
alunos do 6º ao 9º anos,  pro-
duzidos durante esse ano le-
tivo nas disciplinas de Língua 
Portuguesa, Ciências e Artes 
permanecem expostos nessa 
sexta, até as 22 hs.

São pinturas, desenhos, 
poemas e literatura de cor-
del, que celebram os 100 
anos da Semana de Arte Mo-
derna e a conclusão do proje-
to “Leitura Viva”.

A mostra é aberta ao públi-
co das 7h às 22h. A entrada é 
gratuita. Vale a pena conferir!

Equipe responsável:
Professores Arte:
Ivete Damião, Janete Arelia-
no e Luciane dos Santos 

Professoras Português:
Fátima Lídia Zeferino, Maria 
Iracema de Queiroz, Ângela 
Maria Leite, Maria Sirlei Cus-
tódio da Silva, Killiam Alves 

Professoras  História:
Natália Borelli, Daniela Fer-
reira da Silva 

Professora Ciências:
Maria Angélica Romero 

Professora Geografia:
Maria Rosa Leiva 

Coordenação:  Elaine Aran-
tes e Claiton Gonçalves 

Direção: Elzio de Lima e Car-
los Candella
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Holambra inicia processo de 
regularização em mais três 

núcleos habitacionais

Cidade Legal

Programa Cidade Legal
O Cidade Legal é um programa do Governo do Estado de São 
Paulo que auxilia os municípios paulistas na regularização de 
áreas que estão em desconformidade com a Lei. A iniciativa 
tem como objetivo acelerar e desburocratizar o processo de 
adequação cadastral dos imóveis em situação irregular. Para isso, 
os moradores recebem, sem custo, assessoria para intermediar o 
registro dos projetos nos cartórios, segurança jurídica, acesso ao 
mercado formal de crédito, possibilidade de comercialização e 
transferência do bem para filhos ou herdeiros.

Equipes da Prefeitura e 
do Governo do Estado esti-
veram nesta segunda-feira, 
dia 21 de novembro, na colô-
nia Romeu Fogassa, no Sítio 
São Jorge e no loteamento 
dos Correia para iniciar o 
processo de regularização 
fundiária por meio do Pro-
grama Cidade Legal. Duran-
te todo o dia foram realiza-
das vistorias para observar 
as características físicas, as 
situações de ocupação e as 
condições de infraestrutura 
nestes núcleos.

De acordo com o diretor 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Habita-
ção, Reinaldo Pavão, o ser-
viço, além de auxiliar nos 

trabalhos de regularização 
de áreas que estão em des-
conformidade com a Lei, 
auxilia a Prefeitura a traçar 
diretrizes de investimentos e 
melhorias para estas regiões. 
A próxima etapa é o cadas-
tramento desses moradores.

A iniciativa já está em an-
damento nas colônias popu-
larmente conhecidas como 
Chichem, Glória, Pedroso e 
Vila Nova. “A expectativa é que 
o programa, em todas as suas 
fases, atinja 8 núcleos habita-
cionais da cidade, regularize 
266 imóveis e beneficie 1.064 
pessoas”, explicou o diretor. 
“A partir disso, eles terão sua 
moradia regularizada e devi-
damente escriturada”.

A sucessão familiar em 
empresas do agronegócio as-
sim como para os produtores 
rurais, ambos ainda que de 
pequeno porte, é uma ques-
tão que precisa ser planejada 
desde o início, preparando os 
familiares para todas as adver-
sidades que possam surgir no 
meio do caminho. 

Apesar dos laços afetivos, o 
profissionalismo deve perma-
necer. Não é raro nos deparar-
mos com conflitos familiares e 
grandes prejuízos quando al-
guns pontos são descuidados, 
o que coloca por água abaixo 
tudo o que foi construído por 
anos e todo o empenho que se 
teve a fim de buscar reconheci-
mento e sucesso.

Continue a leitura e saiba 
com proceder da melhor forma 
para você e sua família.

Uma empresa sólida no 
mercado apresenta grandes 
vantagens: mais visibilidade, 
maior autoridade e, inclusive, 
facilidade em processos mais 
burocráticos, como o de conse-
guir bons empréstimos finan-
ceiros. A sucessão familiar, por 
esses e outros motivos, pode 
ser o desejo de muitos empre-
endedores e produtores rurais. 
Porém, nem sempre a realida-
de é assim. Segundo a Pesquisa 
Global de Negócios Familiares 
da PwC, de cada 100 empresas, 
só 12 conseguiram chegar na 
3ª geração.

Ainda que as famílias sejam 
unidas e bem estruturadas, é 
importante não negligenciar o 
fato de que desentendimentos 
possam surgir e arruinar tudo 
o que foi construído. O plane-
jamento precisa ser feito des-
de cedo, trazendo, inclusive, 
discussão acerca do assunto 
em conversas familiares mais 
informais, como no momento 
da refeição. Os herdeiros pre-
cisam saber o que se espera 
deles, assim como os funda-
dores precisam entender se 
seus sucessores estão prepa-
rados e determinados a dar 
continuação.

Importante ainda salientar 
que a escolha da atividade de 
gestão deve ser feita medindo 
quem tem mais capacidade e 
motivação para administrar e 
saber continuar transmitindo 

os valores do negócio para a 
sociedade.

Outro fator necessário é 
que o futuro líder tenha os 
mesmos interesses, objetivos 
e convicções a respeito da em-
presa, para que não surjam 
grandes dificuldades no futuro.

Para todos os casos, há su-
gestão também de ter especia-
listas que auxiliem o processo, 
como um advogado para orien-
tar com relação as leis, contra-
tos e outras formalidades ne-
cessárias, coachings ou cursos 
específicos que encaminhem 
na atuação de administrar e 
cuidar do patrimônio.

Portanto:
• faça um planejamento desde 
cedo, mas esteja aberto a pe-
quenas mudanças;
• envolva a família nos inte-
resses e nas decisões;
• seja racional e faça escolhas 
pensando no futuro do negó-
cio, não apenas em afinidade;
• ensine e treine os futuros 
sucessores, passe sua expe-
riência, faça reuniões, invista 
em cursos;
• tenha profissionais de con-
fiança para possíveis consul-
tas, como advogados, agricul-
tores, contadores etc.

Segundo especialistas, é comum 
acontecer de ao se chegar na 3ª 
geração dos sucessores, haver 
conflitos judiciais. Isso porque 
alguns agregados envolvidos 
(como noras, genros e outros) 
começam a questionar o dese-
quilíbrio com relação à partilha. 
O planejamento envolvendo o 
aspecto mais jurídico precisa 
ser feito junto a um profissio-
nal especializado, e algumas 
prevenções podem ser:
• fazer um testamento, deta-
lhando como será a partilha e 
qual a função de cada um na 
empresa;
• ainda em vida, o fundador 
pode fazer suas doações e ces-
sões de cotas para cada herdei-
ro;
• investir em um seguro de 
vida, o que garantirá parte do 
dinheiro para o custo do inven-
tário;
• conta conjunta no banco, 
pois o outro titular terá direito 
a movimentar a quantia finan-

ceira;
• holding familiar, instituto 
que surgiu no ordenamento 
jurídico, ensejando a criação 
de uma pessoa jurídica a fim 
de controlar o patrimônio da 
pessoa física.
Tais quesitos darão algumas 
vantagens, como:
• proteger-se do aumento de 
tributos obrigatórios e da in-
flação e dos demais custos;
• evitar que haja a dissolução 
do patrimônio após o faleci-
mento do fundador, pelo alto 
valor do inventário;
• evitar problemas futuros na 
administração do negócio, pela 
demora na solução judicial;

• possibilitar a divisão 
justa dos bens.

Um tributo necessário para 
que a sucessão se dê é o ITCMD 
(imposto relacionado a doa-
ções e herança), cuja alíquota 
varia em cada Estado. Além de 
haver ainda as tarifações judi-
ciais ou administrativas, que 
podem ser mais altas ou com-
plicadas quando não houver 
testamento ou algum tipo de 
documento judicial antes do 
falecimento do fundador.

Importante lembrar ainda 
que a sucessão familiar não 
deve ser encarada como uma 
simples herança, mas deve ser 
levada a sério, e por esse moti-
vo, bem programada, para que 
o negócio continue prosperan-
do. Não negligencie fatos que 
possam influenciar no futuro 
da empresa. 

Comece hoje mesmo a colo-
car em prática essas dicas e em 
breve trarei outros aspectos 
sobre o tema.

Prosa sobre sucessão familiar

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br
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Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

CONCERTO
CORAL PRÓ 
MÚSICA

O Coral “ Pró- Música”, 
tem o prazer de convidar 
a todos para uma noite 
inesquecível, uma 
apresentação que inclui 
canções inéditas, bem 
como uma recordação 
das músicas que já 
cantamos e encantaram 
os corações.

Informações:
Data: 27/11/2022
Horário: 20h00

Local: Igreja Matriz Divino 
Espírito Santo- Alameda 
Mauricio de Nassau, nº688, 
Centro, Holambra-SP.

Brasil confirma favoritismo e vence a Sérvia na estreia

Zebra passeia pelos gramados do Catar

A seleção bra-
sileira estreou 
com o pé direito 
na Copa do Mun-

do do Catar.
Os comandados de 

Tite tiveram algumas di-
ficuldades para vencer a 
boa equipe da Sérvia nes-
ta quinta-feira.

O primeiro tempo dei-
xou os torcedores brasi-

leiros apreensivos. A de-
fesa da equipe europeia 
conseguiu anular as prin-
cipais jogadas ofensivas 
da seleção brasileira.

No segundo tempo, 
Richarlison marcou duas 
vezes para confirmar a 
vitória do Brasil.

O segundo gol do ata-
cante brasileiro foi um 
golaço. O pombo, como é 

carinhosamente chama-
do, fez um belo voleio para 
vencer o goleiro da Sérvia.

Na próxima segunda-
-feira o Brasil enfrentará 
a Suiça, que venceu os 
Camarões na primeira 
rodada.

Se a seleção canarinho 
passar pelos suiços já esta-
rá classificada para as oita-
vas de final do torneio.

A primeira rodada da 
Copa do Mundo do Catar 
já causou supresa para os 
amantes do futebol. Argen-
tina e Alemanha perderam 
respectivamente para Ará-
bia Saudita e Japão.

Curiosamente as duas 
equipes sairam ganhan-
do por 1 a 0 no primeiro 
tempo e sofreram a vira-
da no segundo tempo.

Na segunda rodada 
a Argentina tentará se 

recuperar enfrentando 
o México neste sábado, 
enquato a Alemanha, no 
domingo, enfrenta a forte 
seleção da Espanha, que 
venceu a Costa Rica por 
7 a 0.
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Resultados dos jogos da 2ª rodada:

Resultados das Oitavas de Final:

Tabela de jogos da 3ª rodada:

Próximos jogos das quartas de Final:

Terça-feira, 29 de novembro, às 19h: Galáticos x Grêmio Holambra (Ginásio Municipal)
Terça-feira, 29 de novembro, às 20h: Sete de Setembro x Galunáticos (Ginásio Municipal)
Terça-feira, 29 de novembro, às 21h: Fênix x Camarões (Ginásio Municipal)
Quarta-feira, 30 de novembro, às 19h30: CSA x Juventude (Ginásio Municipal)
Quarta-feira, 30 de novembro, às 20h30: Prefeitura Holambra x Los Hermanos (Ginásio Municipal)
Quinta-feira, 1° de dezembro, às 19h: Estrela Azul x Imigrantes (Ginásio Municipal)
Quinta-feira, 1° de dezembro, às 20h: Eletro I x Bar Sem Lona (Ginásio Municipal)
Quinta-feira, 1° de dezembro, às 21h: Figueirense x Jack Flores (Ginásio Municipal)

Quinta-Feira, 24 de novembro, às 19h (Série Prata): Internacional x Galunáticos (Estádio Municipal)
Quinta-Feira, 24 de novembro, às 20h45 (Série Ouro): CRB x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)
Sexta-Feira, 25 de novembro, às 19h (Série Prata): Real Conquista x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)
Sexta-Feira, 25 de novembro, às 20h45 (Série Ouro): Jack Flores x Los Hermanos (Estádio Municipal)
Sábado, 26 de novembro, às 15h30 (Série Prata): Joinville x Brasiliense (Estádio Municipal)
Sábado, 26 de novembro, às 17h30 (Série Ouro): Tamo Junto x Vila Nova (Estádio Municipal)
Domingo, 27 de novembro, às 8h30 (Série Prata): Galáticos x Resenha (Estádio Municipal)
Domingo, 27 de novembro, às 10h30 (Série Ouro): Imigrantes x Figueirense (Estádio Municipal)

Grêmio Holambra 3 x 3 Sete de Setembro
Juventude 2 x 2 Fênix  
Los Hermanos 5 x 2 Estrela Azul
Galunáticos 8 x 2 Galáticos  
Camarões 3 x 6 CSA
Jack Flores 8 x 5 Eletro I  
Bar Sem Lona 1 x 4 Figueirense  
Imigrantes 3 x 2 Prefeitura Holambra

Imigrantes 1 x 0 Joinville
Tamo Junto 4 x 1 Real Conquista
Los Hermanos 5 x 0 Galunáticos
Jack Flores 9 x 1 Internacional  
Vila Nova 2 x 1 Bar Sem Lona
Joinville 5 x 1 Real Conquista  
Resenha 1 x 3 Grêmio Holambra
CRB 0 x 0 Galáticos
Figueirense 2 x 2 Brasiliense  

Copa Futsal: Jack Flores e Galunáticos 
marcam 8 gols na segunda rodada

Amadorzão chega às Quartas de Final

A 2ª rodada da Copa Futsal 
de Holambra 2022 foi marca-
da por muitos gols. Foram 59, 
ao todo, com Galunáticos e 
Jack Flores marcando 8 cada 
em vitórias contra Galáticos 
e Eletro I, respectivamente. A 
competição entra a partir da 
próxima terça-feira, 29 de no-

vembro, na 3ª rodada de jo-
gos. Eles serão realizados até 
quinta-feira, 1º de dezembro, 
no Ginásio Municipal de Es-
portes. Todas as partidas são 
gratuitas e abertas ao público 
(confira abaixo).

Fazem parte do torneio, 
que tem final prevista para o 

dia 14 de dezembro, 16 equi-
pes compostas por jogadores 
do sexo masculino. Segundo 
o diretor municipal de Es-
portes, André Luís Buzzerio, 
o time campeão e o vice-cam-
peão receberão medalha. O 
artilheiro e o goleiro menos 
vazado, troféus.

O Campeonato de Fute-
bol Amador de Holambra 
entrou ontem, dia 24, nas 
quartas de final . Até o fe-
chamento desssa edição, o 
JC não teve acesso aos resul-
tados das partidas).

Jack Flores, Los Herma-
nos, Imigrantes, Figueiren-
se, CRB, Grêmio Holambra, 

Tamo Junto e Vila Nova estão 
no páreo para a conquista 
do título da competição que, 
este ano, conta com uma no-
vidade: as equipes que fo-
ram derrotadas nas oitavas 
de final irão se enfrentar.

“Os vencedores das oita-
vas de final passam agora a 
disputar o que chamamos de 

Série Ouro da competição. 
Os derrotados, a Série Pra-
ta”, explicou o diretor mu-
nicipal de Esportes, André 
Luís Buzzerio. “Criamos esse 
ano estas subdivisões para 
dar oportunidade para que 
os todos os times tenham 
ainda uma espécie de segun-
da chance. É como se fossem 
dois campeonatos dentro do 
Amador”.

Os jogos desta fase, que 
serão realizados entre quin-
ta e domingo, são abertos 
e gratuitos ao público. As 
finais estão previstas para 

ocorrer no dia 11 de dezem-
bro. Os times campeão e vi-
ce-campeão, o artilheiro do 

torneio e o goleiro menos 
vazado receberão troféus e 
medalhas.
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Atrações do Natal Mágico 

de Holambra começam hoje

de LED por toda a cidade”, 
ressaltou o prefeito Fernan-
do Capato. “Locais como a 
Praça dos Coqueiros, a Praça 

do Bento e o Deck do Amor 
receberam dezenas de peças 
relacionadas à festividade. 
Estão todos convidados para 

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:
Sexta-feira, 25 de novembro
20h30: Abertura oficial do Natal 
Mágico de Holambra
21h: Carlos Frederico (Piano)
Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 26 de novembro
19h: Parada de Natal (Desfile com 
a participação da Fanfarra Amigos 
de Holambra, carros alegóricos, 
muitas flores e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Banda e Orquestra Sinfônica 
Villa Musical, de Cosmópolis
21h: Grupo Pura Opção (samba 
e pagode)
Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 27 de novembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Noel 
Band, carros alegóricos, muitas 
flores e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Orquestra Musical Santa 

Cecília, de Socorro
21h: Sílvio Macedo (Rock anos 
60 e 70)
Local: Praça dos Pioneiros  

Sexta-feira, 2 de dezembro
19h: Espetáculo teatral “A última 
cartada”, das Oficinas Culturais 
Tom Jobim, de Artur Nogueira
20h: Banda e Coral do Chamados 
Worship
Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 3 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Fanfarra 
Amigos de Holambra, carros 
alegóricos, muitas flores e outras 
atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
19h30: Espetáculo teatral 
“Ratimbum Pararatibum”, das 
Oficinas Culturais Tom Jobim, de 
Artur Nogueira
20h30: Banda Municipal de 
Cosmópolis
Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 4 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Noel 
Band, carros alegóricos, muitas 
flores e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Espetáculo teatral “A 
rainha formiga má e as cigarras 
cantoras”, das Oficinas Culturais 
Tom Jobim, de Artur Nogueira
21h: Carlos Frederico (Piano)
Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 9 de dezembro
20h: Trio Bravo Electro
Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 10 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Fanfarra 
Amigos de Holambra, carros 
alegóricos, muitas flores e outras 
atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Coral Lírios do Vale - Igreja 

Assembléia de Deus - Ministério 
Belém
Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 11 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Noel 
Band, carros alegóricos, muitas 
flores e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Coral Villa Musical, de 
Cosmópolis
20h30: Tomás de Aquino (MPB)
Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 16 de dezembro
19h: Orquestra Popular de 
Flautas Doces de Holambra
20h30: Banda Base Pop
Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 17 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Fanfarra 
Amigos de Holambra, carros 
alegóricos, muitas flores e outras 
atrações)

Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Coral de Libras Sinais de 
Amor, de Socorro
20h30: Orquestra de Viola 
Caipira Villa Musical, de 
Cosmópolis
Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 18 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Noel 
Band, carros alegóricos, muitas 
flores e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Orquestra de Viola Caipira 
de Holambra
21h: Tonny e Marcel (Sertanejo)
Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 23 de dezembro
19h: Coral do Grupo Reviver, de 
Holambra
19h30: Bruno Valentte (Country 
Music)
Local: Praça dos Pioneiros

A Cidade das Flores abre 
suas portas nesta sexta-feira, 
dia 25 de novembro, ao mun-
do de encantos do Natal Má-
gico de Holambra. O evento, 
promovido pela Prefeitura, 
conta com grande diversida-
de de atrações gratuitas para 
toda a família. O espetáculo de 
luzes, decorações e atrações 
natalinas começa às 20h30, 
na Praça dos Pioneiros, com 
uma solenidade que marcará 
a abertura oficial do evento, 
seguida da apresentação do 
Coral da Escola Municipal de 
Iniciação Artística Ivete Maria 
Bueno, de Mogi Guaçu.

No dia seguinte, às 19h, a 
tradicional Parada de Natal, 
repleta de enfeites, flores e 

personagens, deixa a Praça do 
Bento, em frente ao Paço Mu-
nicipal, rumo à Praça dos Pio-
neiros, onde a grande estrela 
da festa, o Papai Noel, recebe-
rá a chave da cidade.

Até o dia 23 de dezembro, 
o espaço receberá diversas 
atividades artísticas e cultu-
rais, como a Banda e Orques-
tra Sinfônica Villa Musical, de 
Cosmópolis (26) e a Orques-
tra Musical Santa Cecília, de 
Socorro (27). A entrada é gra-
tuita para todas as apresenta-
ções.

“São cerca de 4 mil unida-
des de cascatas de luz instala-
das em troncos e galhos de ár-
vores da região central e mais 
de 100 mil metros de cordões 

esta grande festa. Estou certo 
de que moradores e visitantes 
irão se surpreender”.

Natal de Holambra
Além da festividade nata-

lina desenvolvida pela Pre-
feitura, a cidade terá ainda a 
primeira edição do Natal de 
Holambra – evento promo-
vido pela iniciativa privada 
no Parque da Expoflora. So-
madas, as iniciativas devem 
transformar a Capital Nacio-
nal das Flores em um dos des-
tinos natalinos mais concorri-
dos de São Paulo. O acesso de 
moradores à festa será gratui-
to mediante apresentação de 
Cartão Cidadão emitido até o 
dia 11 de novembro.
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Sicredi neutraliza emissões de carbono 

relativas a 2021 e 2022

O Sicredi – instituição fi-
nanceira cooperativa com 
mais de 6 milhões de asso-
ciados e atuação em todas 
as regiões do Brasil – avança 
em sua estratégia de Gestão 
de Emissões e Mudanças Cli-
máticas. Por meio do apoio a 
seis projetos de créditos de 
carbono localizados em dife-
rentes regiões do Brasil, neu-
tralizou mais de 45 mil tone-
ladas de carbono, relativas às 
emissões calculadas em seu 
Inventário de Emissões de 
2021 e projetadas para todo 
o ano de 2022.

Integrante do Pacto Glo-
bal da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), o Sicre-
di utilizou como critério de 
escolha projetos auditados, 
certificados e com rígido pa-
drão de qualidade, que resul-
tem em impacto positivo nos 
âmbitos social, ambiental e 
econômico, em linha com os 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) da ONU. 

“Ter uma operação eco-
eficiente é essencial para 
a nossa Estratégia de Sus-
tentabilidade. Por isso, em 
2022 aprovamos a criação 
do Programa de Ecoeficiên-
cia do Sicredi, que vem para 
direcionar o tema dentro de 

nossa estratégia. O programa 
se subdivide nas frentes de 
Operação Ecoeficiente e Ges-
tão de Emissões e Mudanças 
Climáticas, que têm como ob-
jetivos ampliar a nossa con-
tribuição com uma agenda 
positiva de ação contra a mu-
dança global do clima e com 
o desenvolvimento das regi-
ões onde estamos presentes”, 
contextualiza Romeo Balzan, 
superintendente da Funda-
ção Sicredi.

Além da neutralização 
anual das emissões calcula-
das no Inventário, o Sicredi 
vem evoluindo em iniciati-
vas próprias de ecoeficiência 
para reduzir seu impacto. 
Só em 2021 a autogeração 
de energia solar evitou a 
emissão de 580 toneladas 
de carbono na atmosfera, e 
a intenção da instituição é 
ampliar cada vez mais essas 
iniciativas. Também há in-
vestimento em construções 
ecoeficientes como agências 
e sedes construídas a partir 
de critérios de sustentabili-
dade que contemplam por 
exemplo, reaproveitamento 
de água da chuva, baixíssi-
mo desperdício de materiais, 
aproveitamento da ilumina-
ção natural, eficiência ener-

gética e autogeração de ener-
gia solar fotovoltaica. 

Recentemente, o Centro 
Administrativo Sicredi (CAS), 
localizado em Porto Ale-
gre, recebeu a recertificação 
LEED (categoria operação 
e manutenção de prédios já 
existentes) com a pontuação 
mais alta do Brasil. A LEED 
– Leadership in Energy and 
Environmental Design (Li-
derança em Energia e Design 
Ambiental em tradução livre) 
é uma certificação interna-
cional para construções sus-
tentáveis.

A medição das emissões 
da instituição é realizada a 
partir do Inventário de Emis-
sões de Gases de Efeito Estufa 
Sistêmico, que contempla da-
dos de todas as cooperativas 
e CAS. O inventário abrange 
três escopos de categorias de 
emissões: o escopo 1 refere-
-se às emissões diretas, como 
por exemplo as provenientes 
dos gases de sistemas de ar-
-condicionado utilizados em 
suas estruturas; o escopo 
2 diz respeito às emissões 
relacionadas à compra de 
energia elétrica; e o escopo 3 
é relativo às emissões indire-
tas, mas que são necessárias 
à operação, como as viagens 

a negócios e o transporte de 
numerários.

“Para as instituições fi-
nanceiras, o escopo 3 ainda 
precisa ter um importante 
olhar sobre as emissões das 
atividades financiadas. Como 
cooperativa de crédito, sabe-
mos da necessidade de evo-
luirmos na mensuração das 
emissões de nossa ativida-
de financiada e já iniciamos 
esse trabalho. Entendemos 
que essa evolução nos trará 
mais insumos para auxiliar 
nossos associados e a socie-
dade na transição para uma 
economia de baixo carbono”, 
finaliza Balzan. 

Conheça os projetos 
apoiados pelo Sicredi: 
Projeto Buenos Aires
Situado no munícipio de 

Buenos Aires, em Pernam-
buco, o projeto Buenos Aires 
utiliza biomassa renovável em 
uma fábrica de cerâmicas, em 
substituição à lenha nativa da 
Caatinga anteriormente usada 
como combustível. Ao investir 
em equipamentos que pos-
sibilitam a alimentação dos 
fornos com biomassa renová-
vel, como glicerina, algaroba 
e lenha de plano de manejo, 
a fábrica reduziu emissões de 

gases de efeito estufa e passou 
a gerar créditos de carbono. 
Com isso, a comunidade local 
também é favorecida pelo pro-
jeto, que gera investimentos 
em educação, cultura e lazer 
para a comunidade local, além 
de ajudar a proteger o bioma 
Caatinga.

Projeto Reunidas
Oriundo de Cristalândia, no 

Tocantins, o projeto Reunidas 
realiza a substituição da lenha 
nativa do Cerrado, anterior-
mente utilizada como com-
bustível, por biomassas reno-
váveis (como a casca de arroz) 
em uma fábrica de cerâmicas. 
Assim, além de ajudar a prote-
ger o bioma Cerrado, o projeto 
possibilita o investimento em 
melhorias nas condições de 
trabalho e geração de benefí-
cios para a comunidade local, 
a partir da renda extra prove-
niente da venda dos créditos 
de carbono.

Projeto Unitor REDD+ 
O projeto Unitor REDD+ 

atua na preservação de uma 
área de mais de 99.000 hec-
tares de floresta Amazôni-
ca. Localizado no estado do 
Amazonas, o projeto contri-
bui para desenvolvimento de 
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aspectos sociais, econômi-
cos e ambientais, investindo 
em capacitação das comu-
nidades locais, como forma-
ção técnica comunitária de 
gestão florestal sustentável 
e desenvolvimento de al-
ternativas de renda para as 
comunidades extrativistas. 
O projeto trabalha ainda o 
cuidado com a biodiversida-
de, uma vez que a conserva-
ção dessa área colabora com 
a proteção de cerca de 302 
espécies de anfíbios, répteis, 
aves e mamíferos terrestres 
identificadas na região, in-
cluindo algumas ameaçadas 
de extinção.

O que significa REDD+?
Redução de Emissões 

provenientes de Desmata-
mento e Degradação Flo-
restal (REDD) somado à 

conservação e aumento dos 
estoques de carbono flores-
tal e o manejo sustentável 
das florestas (+).

Projeto Compostagem San-
ta Catarina

O projeto Compostagem 
Santa Catarina é um progra-
ma de sustentabilidade junto 
a 13 granjas de confinamen-
to de suínos, em várias lo-
calidades de Santa Catarina.  
O projeto visa melhorar os 
sistemas de manejo de deje-
tos animais, reduzir as emis-
sões de gases de efeito estufa 
e melhorar as condições de 
vida da população do entor-
no. A iniciativa proporciona a 
diversificação de renda para 
os produtores locais, a prote-
ção de recursos hídricos e do 
solo e novos mercados para 
compostos orgânicos.

Projeto BT Geradora  
O BT Geradora é um pro-

jeto de geração de energia 
renovável por meio da cons-
trução de pequenas centrais 
hidrelétricas (PCHs) loca-
lizadas na região de Erval 
Seco, no Rio Grande do Sul. 
O principal objetivo do Pro-
jeto é ajudar a atender à de-
manda crescente de energia 
do Brasil e melhorar a oferta 
de eletricidade, contribuin-
do com a disponibilização de 
fontes de energia renováveis. 
O projeto entrega benefícios 
ambientais, sociais e econô-
micos através do aumento 
da participação das energias 
renováveis no consumo total 
de eletricidade no Brasil.

Projeto Pequena Central 
Hidrelétrica Itaguaçu

O projeto PCH Itaguaçu 

consiste em uma Pequena 
Central Hidrelétrica para 
geração de energia elétri-
ca renovável, contribuindo 
com o desenvolvimento e 
qualidade de vida entre os 
municípios de Pitanga e Boa 
Ventura de São Roque, no Pa-
raná. O objetivo do projeto é 
fornecer energia renovável 
para o Sistema Interligado 
Nacional, evitando a utiliza-
ção de combustíveis fósseis. 
Pequenas hidrelétricas como 
essa, fornecem energia de 
maneira distribuída local-
mente e apresentam impacto 
ambiental reduzido quando 
comparadas a hidrelétricas 
de grande porte. O projeto 
proporciona a redução de 
14.818 toneladas de carbono 
ao ano.

Saiba mais sobre a Estra-

tégia de Gestão de Emissões 
de Carbono e Mudanças Cli-
máticas em www.sicredi.
com.br/site/sobre-nos/sus-
tentabilidade/mudancas-cli-
maticas/.

Sobre o Sicredi 
O Sicredi é uma institui-

ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento de seus associados e 
com o desenvolvimento das 
regiões onde atua. Possui um 
modelo de gestão que valori-
za a participação dos mais de 
6 milhões de associados, que 
exercem o papel de donos do 
negócio. Com mais de 2.400 
agências, o Sicredi está pre-
sente fisicamente em todos 
os estados brasileiros e no 
Distrito Federal, disponibili-
zando mais de 300 produtos 
e serviços financeiros. 

Você sabia que uma das 
principais ferramentas de co-
municação entre usuários e a 
concessionária Águas de Ho-
lambra é via WhatsApp? Pois 
é, pelo aplicativo, você pode 
solicitar a segunda via da 
fatura, verificar débitos pen-
dentes, fazer cadastro para o 
Programa Tarifa Social, soli-
citar serviços ou obter outras 

informações.
Para todos os atendimen-

tos, é importante que o usu-
ário tenha em mãos o nú-
mero de matrícula, que vem 
impressa no canto superior 
direito da fatura, ou o CPF do 
titular da matrícula. O aten-
dimento pelo WhatsApp da 
Águas de Holambra é reali-
zado das 8h às 18h30, de se-

gunda a sábado, no 0800 595 
3333 – mesmo número do 
Call Center. Vale lembrar que 
o Call Center atende 24 horas 
por dia, sete dias da semana.

Para mais informações, 
acesse nosso site www.aguas-
deholambra.com.br e nossas 
redes sociais: Águas de Ho-
lambra (Facebook) e @aguas-
deholambra (Instagram).

Quer falar com a Águas de 
Holambra com mais agilidade? 

Use o Whatsapp!
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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo 
Instituto Musical e Faculdade de Artes 
de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em 
Música pela FCM Faculdade de Ciências 
Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e 

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 
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Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas 
atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever.

● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés 
e unhas com micose, calosidade, verruga 
plantar (olho de peixe), unha encravada 
com correção “clip system”.  Dorien Podó-
loga. Telefone: (19) 99291-8296. 

Aulas de pintura em tela: Professora Neu-
sa 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.

ANALISTA DE MARKETING

Interessados enviar currículo para 
holambrarecruta@gmail.com até 02/12/2022

Responsável pela criação e planejamento de eventos 
nacionais, além de suporte direto a gestão da área 
para desenvolvimento de campanhas de lançamentos 
de produtos, comunicação interna, e demais ações di-
recionadas aos clientes internos e externos. 
Requisitos: Superior completo nas áreas de Relações 
Públicas, Publicidade e Propaganda ou Marketing. Ex-
periência na organização, planejamento e execução de 
eventos. Residir na região de Holambra / Jaguariúna. 
Salário à combinar

ASSISTENTE DE RH

Interessados enviar currículo para 
holambrarecruta@gmail.com até 02/12/2022

Empresa localizada na Cooperativa Veiling Holambra, 
contrata Assistente de RH com experiência. Profissio-
nal será responsável por todos os subsistemas de RH. 
Desejável formação em Psicologia ou Administração; 
transporte próprio; desejável residir em Holambra, Sto 
Antônio de Posse ou Jaguariúna. 
Horário de trabalho: Comercial 
Salário à combinar. Vale Transporte, Vale Alimentação, 
Almoço no local, Convênio Odontológico.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL DE 

15/12/2022 
COOPERFLORA COOPERATIVA DOS 

FLORICULTORES
CNPJ: 03.300.062/0001-07

Pelo presente Edital, o Presidente da cooperativa 
COOPERFLORA – COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias 
e conforme o Artigo 38, § 1º, da Lei 5764/71, 
convoca os senhores associados para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
SEMIPRESENCIAL, a realizar-se no dia 15 de dezembro 
de 2022, na sede da Cooperflora – Cooperativa dos 
Floricultores, situado à Estrada Municipal HBR 40, 
Km 01, Zona Rural, Cidade de Holambra, Estado de 
São Paulo, bem como através da ferramenta Zoom, 
às 15:00 h, em primeira convocação, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; 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 a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:
a) Quem faz o Custo, paga o Custo – Fase II;
b) Orçamento 2023;
c) Outros.

OBSERVAÇÕES:
1º - Para efeito de quórum informa-se que a Cooperflora 
– Cooperativa dos Floricultores tem hoje 102 (cento e 
dois) cooperados em condições de voto, conforme lei 
e estatuto.
2º - Os cooperados poderão participar e votar 
presencialmente e/ou à distância através da ferramenta 
Zoom, os convites e documentos serão enviados aos 
cooperados através de seu e-mail/whatsapp cadastrado 
na cooperativa.
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Além do horizonte

Pode parar 2022! Assim não dá para encarar. Nesse seu finalzinho resolveu levar nossos ídolos embora? Partiram Gal, Rolando 
Boldrin, Pablo Milanez e agora,dia 22/11, nos leva o nosso Rei do Rock, nosso Tremendão. Que falta fará o cantor e compositor 
Erasmo Carlos, 81 anos. Um dos pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda. O artista estava internado no Hospital Barra D’Or, 

na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. O Tremendão, como era chamado, deixa a esposa, Fernanda Passos, e dois filhos, Gil e Leonardo -- o 
terceiro, Carlos Alexandre, morreu em acidente de moto em 2014.

Que belezinha de programa, heim? Está um sucesso a primeira temporada do Mas-
terChef+, formato inédito no Brasil que reúne cozinheiros amadores entre 60 e 80 
anos. Após a seletiva com os jurados, 8 dos 20 competidores conquistaram o tão 
sonhado avental depois de encantarem o elenco com receitas autorais que desper-
taram memórias afetivas. Cada participante tem sua particularidade, São eles:  Astro, 
80 anos/ Caraguatatuba (SP)/ Do lar; Beth, 70 anos/ São João do Almeida (MG)/ Dona 
de pousada;  Glaci, 63 anos/ Curitiba (PR)/ Psicóloga; Helena, 67 anos/ Araguari (MG)/ 
Professora ; Nadja, 62 anos/ Maceió (AL)/ Química, se declarou apaixonada pelo Jac-
quin; Ney, 60 anos/ Belém (PA)/ Educador físico, que foi o primeiro eliminado; Pietro 
70 anos/ Colletorto (Itália)/ Aposentado e Sérgio, 61 anos/ São Paulo (SP)/ Executivo. 

De família de políticos, Rosamaria Murtinho, 90 anos, ainda mocinha foi estudar 
nos Estados Unidos, onde passou um ano, mas por sorte para nós, se decidiu pela 
atuação. Voltando ao Brasil, começou a trabalhar na televisão, ao mesmo tempo 
em que fazia teatro, com o Teatro dos Sete, que era de Fernanda Montenegro, Fer-
nando Torres, Sérgio Britto e outros, por volta de 1955. A atriz tem mais de 40 no-
velas em seu currículo, vários filmes e numerosos prêmios. Ela é nosso talento da 
arte de interpretar.

Enquanto uns separam,  esses dois, Dado Dolabella e Wanessa estão curtindo a vida 
a dois. Percebo que Wanessa é uma outra mulher. Está feliz, está numa fase ótima 
de sua carreira. Deslumbrante em seu show. Antes a gente percebia tristeza na vida 
dela. Agora eles estão Felizes, com F maiúsculo. Que continuem assim. 

Erasmo Carlos, vulgo “Tremendão”,  81anos, cantor, 
compositor e ídolo da Jovem Guarda, faleceu na úl-
tima terça-feira, 22,  no Rio.de Janeiro.

Parecia que seria duradouro

Quando a gente pensa que um relacionamento parece ser para vida 
toda, porque tem filhos lindos, uma vida tranquila, um casal amável e aí  
percebe que não é nada disso. Depois de 12 anos de casado e duas filhas, 
Thais Gebelein  e Pedro Leonardo anunciaram separação. “Decidimos se-
guir nossos caminhos separados. Vamos manter o que precisar para criar 
nossas filhas, mas hoje será melhor assim”, disse Thais. Vale lembrar que 
Thais se envolveu em uma polêmica com o sogro, dizendo em sua rede 
social que Leonardo não convidou o filho Pedro Leonardo para seu ani-
versário deste ano. Ficou um clima pesado na família. Mas isso não pode 
acabar um casamento de 12 anos, né?

Nadja apaixonada por Jacquin

Nossa musa das novelas

Um casal pra lá de legal

Mais uma grande  perda 
para o Brasil


