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Lula e Tarcísio 
vencem, estradas são 
fechadas e venda de 

flores em finados 
caem no varejoPrincipais 

fatos da 
semana

FINADOS 
O mal tempo, as 
manifestações e as 
paralisações não 
impediram que 
moradores e visitantes 
fossem ao Cemitério 
Municipal de Holambra 
na quarta-feira, feriado 
de Finados. As flores 
coloriram o ambiente, 
que foi marcado por 
preces e homenagens 
àqueles que partiram.

O aluno do 8º ano da escola municipal Parque dos Ipês Zion 
Evangelista Barbieri ficou com a medalha de bronze na 16ª 
edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP). “[...] não esperava ir tão bem assim 
na prova, apesar de gostar muito de matemática [...]”, 
ressaltou o estudante. 6

Após o resultado das eleições no último domingo, que reconduziu Luiz 
Inácio Lula da Silva, do PT,  ao terceiro mandato como Presidente do 
Brasil, a semana começou com incertezas e paralisações nas rodovias 
brasileiras, inclusive em Holambra.  Ainda na quarta-feira, 2,  aconte-
ceram várias manifestações de apoiadores do atual governo, como no 
Moinho Povos Unidos, um dos principais pontos turísticos da cidade. Após 
pronunciamentos do atual presidente da república, Jair Bolsonaro, do 
PL,  as manifestações foram encerradas e ontem as vias já estavam des-
bloqueadas. Vale lembrar que no pleito, Tarcísio voltou a ter o maior 
número de votos no município e no próximo ano será o governador do 
Estado.  A esperança, como último objeto da caixa de pandora, é que a 
nação brasileira possa desfrutar de uma vida em paz e fraterna. Que as 
manifestações continuem pacíficas, sem restrição ao direito maior do ir 
e vir de cada cidadão.
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Opinião2
No último domingo, dia 30 de 

outubro, o povo brasileiro deu um 
sinal da maturidade democrática 
comparecendo às urnas para es-
colha do presidente da república, 
de uma forma ordeira, pacífica e 
tranquila. 

O Brasil vem, desde o término 
da ditadura militar em 1985, aos 
poucos, consolidando suas insti-
tuições democráticas.  Ao longo 
destes 37 anos de democracia 
muitas coisas aconteceram, de 

bom e de ruim, mas o país conti-
nuou sua marcha.

A democracia, como uma insti-
tuição humana, tem seus defeitos e 
incongruências mas ainda é o regi-
me que permite ao coletivo definir 
os rumos da nação, em seu desenvol-
vimento econômico e social, a cada 
período de renovação do poder. 

O voto, manifestação individual 
e intransferível, é o instrumento que 
forma e consolida o desejo da maio-
ria. O respeito a ele é fundamental 

para o estabelecimento de um regi-
me democrático. É assim no mundo 
democrático, repúblicas ou reinados.

Assim o Brasil, após a elei-
ções, precisa marchar rumo ao 
desenvolvimento, com o trabalho 
coletivo de todos os segmentos 
da população. Ater-se apenas em 
ideologias, seja ela qual for, pou-
co ajuda a construção de um país 
plural, rico, justo e democrático.

Afinal, todos estão no mesmo 
barco chamado Brasil.

Eleições

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

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

Encerrado o longo período 
eleitoral, retornamos à vida “nor-
mal” apesar de contarmos, três 
dias depois de encerrado o plei-
to, com algumas variantes de in-
satisfação por parte de segmen-
tos da população.

Dado o resultado, é de se es-
perar que, por algum tempo ain-
da, assimilações e reajustes de 
conduta estejam presentes.

Mas a vida segue em frente, a 
população tem que trabalhar, e a 
expectativa é que, rapidamente, 
o ciclo de vida retorne à rotina 
diária.

Afinal, acredito que não haja 
ninguém que não queira levar 
seus filhos à escola em seguran-
ça, tenha seu ir-e-vir tranquilo, 
foque seu interesse no futuro de 
sua vida e no de sua família.

Acredito, ainda, que entra 
eleição, sai eleição, o que interes-
sa para a população é dispor de 
Saúde para todos, Educação para 
todos, Segurança para todos, 
Nutrição disponível para todos, 
Trabalho para todos. Ou seja, um 
país que se desenvolva em um 
ambiente fraterno com políticos 
de vieses distintos buscando o 
bem-estar da população.

O Brasil tem uma população 
pacífica, alegre por natureza, 

acolhedora, irmanada nos mo-
mentos mais difíceis quando as-
solada por catástrofes. É de nossa 
índole abraçar o infortúnio, onde 
quem tem mais disponibiliza aos 
que tem menos, independente-
mente de raça, credo ou inclusão 
social.

O vai-e-vem da política sem-
pre existirá. E, como sempre, 
também, não representará a von-
tade de todos. Se em uma famí-
lia bem constituída, por vezes, a 

dissonância fala mais alto, mas 
retornando à paz, por que não na 
vida política do país?

Acreditemos na pujança des-
te país e na esperança inabalável 
do seu povo para desfrutarmos 
de uma vida em paz e fraterna. 
Não se trata de blá, blá, blá. É o 
que vem acontecendo há déca-
das, apesar de infortúnios já en-
frentados.

Por oportuno, acrescento

Brasil: País de todos nós!

Histórias de Dona Ilda

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

Obrigada, meu Deus!

Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51
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Fundado em 9 de junho de 1994

Obrigada pela alegria que há pouco me pro-
porcionaste.

Obrigada pela recompensa que me deste em 
troca dos momentos de angústia e expectativa!

Obrigada pela cena maravilhosa e tocante 
que pude admirar: minha filha me sorrindo, 
com expressão de paz e tranquilidade indescri-
tíveis, no momento exato em que seu filho era 
tirado de suas entranhas, por mãos iluminadas 
pela Tua sabedoria, e saudava o mundo com 
grilos e alaridos!

Obrigada por vê-la beijando-o, ainda rubro 
de sangue, que já se misturara ao dele!

Obrigada por ver novamente, nesse momen-
to culminate, a vida renascer e colocar em meu 
coração mais um raio de esperança!

Obrigada por poder compartilhar com meus 
familiares de tão grande júbilo!

Obrigada por me estimular a meditar, a cada 
dia, sobre os profundos mistérios da vida!

Obrigada por acreditar sempre mais em Tua 
força insuplantável que, a cada fato como esse, 
se faz presente e se confirma!

Obrigada por me dar novas energias, Senhor, 
e me fazer mais jovem, pois “a juventude dura 
enquanto se tem uma razão para viver”!

Obrigada por essa criança forte e saudável 
que, por certo, saberá durante toda sua vida, 
compreendê-Lo, respeitá-Lo e glorificá-Lo!

Amém.
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Holambrenses podem participar da última etapa 
anual da Campanha de Doação de Sangue hoje

Dia V: Domingo será dia de atualização de vacinas

A Prefeitura de Holambra 
e o Hemocentro da Unicamp 
realizam hoje, sexta-feira, 
dia 4 de novembro, a quarta 
etapa do ano da Campanha 
de Doação de Sangue. A ação 
ocorrerá no Salão da Tercei-
ra Idade, das 8h ao meio-dia. 
Para doar é preciso apresen-
tar um documento de identi-
dade com foto, ter entre 18 e 
69 anos de idade, pesar mais 
de 50kg e estar em boas con-

dições de saúde. Os interes-
sados passarão por entrevis-
ta com profissional de saúde.

De acordo com Valmir 
Marcelo Iglecias, o diretor 
municipal de Saúde, homens 
devem aguardar 60 dias en-
tre uma doação e outra. Já as 
mulheres, 90.

O sangue recebido será 
encaminhado para hospitais 
públicos e filantrópicos da 
região.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde realiza no 
próximo domingo, dia 6 de 
novembro, o Dia V de Multi-
vacinação, com atualização 
da situação vacinal de mora-
dores de todas as idades. O 
atendimento ocorrerá das 8h 
às 13h nos PSFs Imigrantes 
e Santa Margarida. É impor-
tante levar o Cartão SUS e a 
caderneta de vacinação.

De acordo com o dire-
tor da pasta, Valmir Marcelo 
Iglecias, serão distribuídos 
imunizantes que protegem 
contra diversos tipos de cân-
cer (HPV), meningite (Me-

ningo ACWY), poliomielite e 
Covid-19. A aplicação acon-
tecerá mediante a avaliação 
das vacinas que faltarem na 
carteirinha, respeitando o 
calendário e orientações de 
faixa etária do Ministério da 
Saúde.

“É importantíssimo que 
as famílias holambrenses se 
dirijam aos locais de vaci-
nação para colocar em dia 
a proteção”, falou Valmir. “O 
Dia V é uma ótima oportuni-
dade para quem trabalha ou 
estuda e não consegue ga-
rantir a imunização durante 
a semana”.

Esta é a quarta e última ação do ano. 
Cada bolsa de sangue pode ajudar a 

salvar até 4 vidas

Boletim Covid-19 
3/11/22

Casos confirmados

Casos suspeitos

Casos descartados

4916

0

10697

Casos acompanhados pelo Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4896 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na Policlínica Municipal

 0 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15613 Total de atendimentos
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Com baixa abstenção, 

Holambra volta a dar maior 
votação a Bolsonaro e 
Tarcísio no 2o turno

Câmara abre inscrições 
para concurso público

Da redação 

O segundo turno das elei-
ções gerais levou 10.178 
holambrenses às urnas no 
último domingo, dia 30 de 
outubro – número pouco su-
perior ao registrado no pri-
meiro. Com baixa abstenção, 
na casa dos 13,3%, a cidade 
reafirmou preferência majo-
ritária por Tarcísio Gomes de 
Freitas, candidato ao Gover-
no de São Paulo, e à reeleição 
de Jair Messias Bolsonaro. 
Eles alcançaram, respectiva-
mente, 69,74% e 67,30% dos 
votos válidos, contra 30,26% 
de Fernando Haddad, candi-
dato petista pelo Estado, e 
32,70% de Luiz Inácio Lula 
da Silva, eleito pelo país para 
um inédito terceiro mandato 
de presidente.

Lula foi eleito com 
50,90% dos votos válidos 
na eleição mais acirrada 
desde a redemocratização 
no Brasil. A margem de 
dianteira para Bolsonaro 
foi de 2,1 milhões de vo-
tos. O Palácio dos Bandei-
rantes, por sua vez, será 
ocupado a partir de janeiro 
do ano que vem pelo bolso-
narista Tarcísio de Freitas, 
eleito pelos paulistas com 
55,27% dos votos. A abs-
tenção, em São Paulo, foi de 
21%, ante 20,5% no cená-
rio nacional.

Na comparação com o 
resultado de 2018, quando 
Bolsonaro bateu Fernando 
Haddad, candidato petista, 
no segundo turno, o de-
sempenho do atual man-
datário registrou queda em 

Holambra. Há quatro anos, 
a diferença na cidade foi de 
77,58% dos votos válidos 
para 22,42%, respectiva-
mente.

A votação, realizada em 
quatro escolas do muni-
cípio, transcorreu regu-
larmente durante todo o 
domingo, sem qualquer 
ocorrência. A maior inci-
dência de filas se deu no 
período da manhã, logo 
após a abertura dos por-
tões. Do meio da manhã até 
o final da tarde, o fluxo foi 
constante, mas reduzido.

Para presidência, votos 
brancos caíram em relação 
ao primeiro turno, de 216 
para 189. Os nulos, por sua 
vez, subiram. Foram 343 no 
segundo turno contra 290 
no dia 2 de outubro.

A Câmara Municipal de 
Holambra anunciou a aber-
tura de um novo concurso 
público para o preenchimen-
to de uma vaga, em caráter 
efetivo, de controlador inter-
no. O profissional admitido 
desempenhará suas ativida-
des com carga horária de 20 
horas semanais e contará 
com o salário de R$ 2.696,08 
por mês, mais vale alimenta-
ção no valor de R$ 320,00. 

De acordo com o edital, 
para concorrer a oportuni-

dade os candidatos devem 
comprovar a escolaridade 
exigida de nível superior 
completo em administração, 
ciências contábeis, direito, 
gestão pública ou economia, 
idade mínima de 18 anos, 
dentre outros requisitos. 

A descrição sumária da 
função de controlador in-
terno compreende fiscali-
zar, controlar e avaliar todas 
as ações do Poder Legislati-
vo Municipal, da gestão dos 
Membros da Mesa Diretora 

e dos atos dos responsáveis 
pela aplicação dos recursos 
alocados por meio do re-
passe constitucional, com 
atuação prévia, concomi-
tante e posterior aos atos 
administrativos.

Inscrição e seleção
Os interessados pode-

rão se inscrever on-line a 
partir das 09h00 do dia 09 
de novembro de 2022 até 
às 23h59 do dia 23 de no-
vembro de 2022, pelo site 

www.sigmaassessoria.com.
br. A taxa de inscrição será 
de R$ 68,00. 

A solicitação de isenção 
do pagamento da taxa de 
inscrição para candidatos 
que se enquadrem em situ-
ações descritas no edital po-
derá ser feita pessoalmente, 
apresentando os documen-
tos solicitados, entre os dias 
09 e 11 de novembro de 
2022, no horário das 08h00 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, na Câmara Munici-

pal de Holambra, localizada 
à Rua Dr. Jorge Latour, 152, 
Centro, Holambra/SP. 

A classificação dos can-
didatos será feita por meio 
de prova objetiva, de ca-
ráter eliminatório e clas-
sificatório, prevista para 
ser aplicada no dia 11 de 
dezembro de 2022, tendo 
como conteúdo programá-
tico questões de matemá-
tica, português, informáti-
ca, conhecimentos gerais e 
conhecimentos específicos.
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Paralisações afetam abastecimento e 
contribuem para queda do varejo em Finados

Da redação

Os bloqueios nas estra-
das federais e do Estado, 
promovidos por manifestan-
tes que protestavam contra 
o resultado da eleição presi-
dencial, tiveram início já na 
noite de domingo, 30 de ou-
tubro, após a divulgação do 
resultado oficial pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral – e se 
intensificaram até o Feriado 
de Finados, celebrado nesta 
quarta-feira, 2 de novembro.  

Os efeitos destas parali-
sações foram sentidos em 
vários setores, como super-
mercados, combustíveis, 
saúde, indústrias, entre ou-
tros. Produtores e distribui-
dores de flores que previam 
para a data um aumento nas 

vendas de em torno de 10% 
em relação ao ano passado, 
não foram tão atingidos uma 

vez que “a grande maioria 
das mercadorias haviam 
sido entregues antes de os 

protestos começarem”, de 
acordo com informações do 
presidente do Instituto Bra-
sileiro de Floricultura (Ibra-
flor), Kees Schoenmaker. 

O prejuízo maior ficou 
por conta das vendas no va-
rejo. Além de algumas flori-
culturas e gardens ficarem 
sem receber determinadas 
variedades de flores, outras 
ainda tiveram suas vendas 
prejudicadas. Laís Cunha, 
comerciante de flores na 
zona sul de São Paulo, re-
lata que “principalmente 
na quarta, dia de Finados, 
não vendi quase nada”. “Isso 
porque manifestantes que 
fizeram ponto na Assem-
bleia Legislativa Paulista 
prejudicaram o trânsito e o 
meu faturamento”, disse. 

Com manifestações po-
pulares em várias cidades 
do país, o clima se tornou 
hostil, “o nível de insegu-
rança aumentou e muitas 
pessoas desistiram de ir ao 
cemitério esse ano”, acres-
centa Schoenmaker. Além 
dos problemas, transtornos 
e atrasos causados pelas 
manifestações, o presidente 
da Ibraflor faz uma análise 
final de que “há vários anos 
a gente percebe que as ven-
das no Dia de Finados estão 
reduzindo”. Na visão dele 
“os motivos são vários: no-
vas gerações, novos hábitos, 
menos visitas ao cemitério, 
as cremações que estão au-
mentando e ainda proibição 
de se colocarem flores de 
corte em jarras de água”.

Confira os resultados da 15a rodada: Tabela de jogos da 16ª rodada:
Sexta-feira, 4 de novembro, às 19h: Resenha x Figueirense (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 4 de novembro, às 20h45: CRB x Tamo Junto (Estádio Municipal)
Sábado, 5 de novembro, às 14h30: Galáticos x Joinville (Estádio Municipal)
Sábado, 5 de novembro, às 16h30: Real Conquista x Brasiliense (Estádio Municipal)
Sábado, 5 de novembro, às 18h15: Los Hermanos x Galunáticos (Estádio Municipal)
Domingo, 6 de novembro, às 8h30: Internacional x Vila Nova (Estádio Municipal)
Domingo, 6 de novembro, às 10h30: Grêmio Holambra x Nacional (Estádio Municipal)
Domingo, 6 de novembro, às 8h30: Tokka Natural x Imigrantes (Campo do Fundão)
Domingo, 6 de novembro, às 10h30: Bar Sem Lona x Jack Flores (Campo do Fundão)

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

Duas goleadas movimentam 15ª rodada do Amadorzão
Dois times foram respon-

sáveis por balançar 10 ve-
zes as redes na 15ª rodada 
do Campeonato de Futebol 
Amador de Holambra, rea-
lizada entre os dias 26 e 29 
de outubro. O Tamo Junto, 
que goleou o Nacional por 5 
a 2, e o Imigrantes, que tam-
bém marcou 5. O adversário, 
o Internacional, fez apenas 1 

(confira abaixo o resultado 
de todos os jogos). 

Nesta sexta-feira, dia 4 
de novembro, os times que 
disputam o Amadorzão vol-
tam ao gramado para a 16ª 
rodada da competição. A pri-
meira partida, entre Resenha 
e Figueirense, será realizada 
no Estádio Municipal a partir 
das 19h. Os jogos seguem até 

domingo, dia 6, com todas as 
partidas abertas e gratuitas 
ao público.

Dezoito equipes disputam 
o título do torneio. A final 
está prevista para acontecer 
no dia 10 de dezembro. Os 
times campeão e vice-cam-
peão, o artilheiro do torneio 
e o goleiro menos vazado re-
ceberão troféus e medalhas.
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Estudante holambrense é bronze em 
Olimpíada Brasileira de Matemática

família de Campinas para 
Holambra, há dois anos. O 
menino conta que ainda 
não se decidiu sobre a pro-
fissão que irá seguir, mas 
diz gostar muito da área de 
informática.

“Sinto orgulho de ver que 
ele se dedica aos estudos. É 
bom ver que o Zion assimila 
que isso será favorável para 
o futuro dele”, disse a mãe 
do menino, a veterinária 
Andiara Moraes Evangelista 
Barbieri. “Ele se preparou 
para isso e enfrentou o de-
safio. Os méritos são dele. 
Méritos também de Holam-
bra, que possui caracterís-
ticas capazes de potencia-
lizar o desenvolvimento de 
nossos pequenos. Além da 
medalha em si, ver que isso 
tudo gera uma difusão do 
conhecimento e da utiliza-
ção da matemática é muito 
gratificante”, concluiu a mãe 
do garoto.

Serão distribuídas aos 
alunos participantes da OB-
MEP 575 medalhas de ouro, 

1.725 medalhas de prata e 
5.175 medalhas de bronze, 
além de 51.900 menções 
honrosas. Todos os meda-
lhistas são convidados a 
participar do Programa de 
Iniciação Científica Jr. como 
incentivo e promoção do 
desenvolvimento acadêmi-
co dos estudantes. Além de 
estimular o estudo da ma-
temática no país, a compe-
tição tem por objetivo iden-
tificar jovens talentosos e 
promover inclusão social 
por meio da difusão do co-
nhecimento.

“Estamos muito felizes e 
orgulhosos por termos um 
representante de Holambra 
se destacando nesta tão im-
portante competição nacio-
nal”, disse o prefeito Fernan-
do Capato. “Resultados como 
esse mostram que estamos 
no caminho certo e nos im-
pulsionam a investir ainda 
mais em um ensino forte e de 
qualidade. Desejo sucesso ao 
Zion. Estou certo de que terá 
um futuro brilhante”.

Zion Evangelista Barbie-
ri, do 8º ano da escola mu-
nicipal Parque dos Ipês, foi 
premiado com a medalha 
de bronze na 16ª edição da 
Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públi-

cas, a OBMEP. A iniciativa, 
criada em 2005 para esti-
mular o estudo da discipli-
na e identificar talentos na 
área, é um projeto nacional 
dirigido às escolas públi-
cas e privadas brasileiras e 

realizado pelo Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemática. 
A ação é promovida com 
recursos do Ministério da 
Educação e da Ciência, Tec-
nologia e Inovações.

De acordo com a direto-
ra municipal de Educação, 
Claudicir Pícolo, a OBMEP 
acontece em duas fases e 
é realizada na unidade de 
ensino em que o aluno está 
matriculado. A primeira, de 
caráter eliminatório, é com-
posta por uma prova de múl-
tipla-escolha composta por 
20 questões. A segunda, feita 
apenas pelos estudantes que 
obtiveram as maiores notas 
no teste anterior, conta com 
prova discursiva de seis per-
guntas. Os exames são divi-
didos por grau de escolari-
dade: Nível 1 (6º e 7º anos 
do Ensino Fundamental), 
Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 
3 (Ensino Médio).

Morador do Jardim das 
Tulipas, Zion recebeu a no-
tícia de que seria premia-
do com surpresa. “Fiquei 
muito impressionado e feliz 
ao mesmo tempo, pois não 
esperava ir tão bem assim 
na prova, apesar de gostar 
muito de matemática e ter 
me esforçado”, falou ele, 
que estuda na rede pública 
desde que se mudou com a 

Empresas buscam candidatos 
para estágios em Holambra

As vagas são para estágio em administração, marketing, ciências contábeis, direito, 
pedagogia e informática.
MAIORES INFORMAÇÕES:
ACE Holambra: (19) 3802-2020
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Águas de Holambra 
lança campanha 

Quita Fácil

A concessionária Águas 
de Holambra promove, até o 
dia 30 de novembro, a cam-
panha Quita Fácil. Como o 
próprio nome sugere, o ob-
jetivo é oferecer aos clientes 
condições para que quite 
seus débitos com descon-
tos de até 100% nos juros e 
multas. De acordo com a ge-
rente comercial da Águas de 
Holambra, Aline Antonello 
Marchezan Rampelotto, a 
negociação é personalizada 
e depende de diversos fato-
res, inclusive da forma de 
pagamento – se for à vista, 
o desconto é maior ainda. 
“A Campanha Quita Fácil foi 
pensada nos usuários que 
têm pendências com a con-
cessionária. É uma excelen-
te oportunidade para quitar 
essas pendências e passar o 
fim de ano com tranquilida-
de”, afirma Aline.

Para realizar a negocia-

ção, o usuário pode acionar 
o 0800 595 3333, de telefo-
ne fixo, celular ou WhatsA-
pp, para maior conforto. A 
concessionária está prepa-
rada para atender os usuá-
rios com negociações anali-
sadas individualmente, com 
atendimento exclusivo.

“Estamos disponibili-
zando a oportunidade de 
regularização de débitos 
com benefícios exclusivos, 
são vantagens que serão 
analisadas caso a caso e 
adaptadas ao perfil de cada 
cliente. Temos o intuito de 
auxiliar os usuários a se 
manterem adimplentes e 
terminem 2022 despreo-
cupados e tranquilos”, afir-
ma Aline.

A campanha Quita Fácil, 
que vai até 30 de novembro, 
está disponível para todos 
os clientes. Ligue 0800 595 
3333.

Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

Ventania derruba árvore 
em frente à Policlínica

A Defesa Civil de Ho-
lambra informa que regis-
trou a queda de uma árvo-
re em frente à Policlínica 

Municipal durante a chuva 
que atingiu o município 
na noite do último sábado, 
dia 29 de outubro. Informa 

ainda que, apesar do susto, 
não há qualquer registro 
de danos relacionados ao 
incidente.
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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.

● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Homens ou Mulheres
- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 hora de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.

Currículos de Artur Nogueira e Holambra
Envie seu currículo para o email vagas@lisaflora.com.br  

ou pelo        (19) 99689.9466  
(somente mensagem não recebemos ligações)

Trabalhador Rural 
(de flores ornamentais)

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verruga plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip system”.  
Dorien Podóloga. Telefone: (19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Car-
doso. Para iniciantes e avançados. Óleo sobre 
tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, textu-
ras e novas tendências. Técnica profissional de 
ampliação. Ligue e venha fazer uma aula expe-
rimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e 
quartas das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-
1591 / 99782-6972.

Inscrições abertas para curso 
gratuito ‘Mesa Posta’

O Fundo Social de Ho-
lambra e o Departa-
mento Municipal 
de Promoção So-
cial, por meio 
do Centro de 
Referência da 
A s s i s t ê n c i a 
Social (CRAS), 
abrem nesta 
segunda-feira, 
dia 7 de novem-
bro, inscrições 
para o curso gratuito 
“Mesa Posta”. A iniciativa 

é voltada a holambrenses 
a partir de 18 anos 

que trabalham ou 
tenham interesse 

em atuar em ca-
sas de família, 
restaurantes, 
hotéis ou buf-
fets e que quei-
ram aprender 

a montar mesas 
bonitas e funcio-

nais para atrair e 
encantar os clientes.

De acordo com a dire-

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE INSUMOS 
HOLAMBRA

CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados da Cooperativa 
Agropecuária de Insumos Holambra, convocados 
para a Assembleia Geral Extraordinária, que rea-
lizar-se-á no dia 17 de novembro de 2022, na Co-
operativa Agropecuária de Insumos Holambra, à 
Rodovia SP 107 – Km 30 - s/nº – Bairro Borda da 
Mata, no município de Holambra, Estado de São 
Paulo, às 15:00 horas em primeira convocação ou 
às 16:00 horas em segunda convocação, ou ainda 
às 17:00 horas em terceira e última convocação, 
conforme normas estatutárias, para deliberarem 
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Alteração do Estatuto Social 
2. Resultado do ano de 2022 até outubro.
3. Previsão de Resultado do ano de 2022.
4. Orçamento 2023.

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da 
Assembleia, o número de associados nesta data é 
de 510 (quinhentos e dez).

Holambra/SP, 26 de outubro de 2022.

tora da pasta, Viviane Furgeri, a 
atividade ocorrerá no dia 21 de 
novembro, das 18h às 21h, no 
Núcleo de Atenção e Orienta-
ção Terapêutica ao Trabalho, o 
NAOTT. Os interessados devem 
se dirigir ao CRAS, localizado na 
Praça dos Pioneiros, Centro, das 
9h às 11h e entre 13h e 16h, com 
RG e Cartão Cidadão. As vagas 
são limitadas.

“Nessa atividade será ensina-
do como compor uma mesa utili-
zando da melhor maneira louças, 
talheres e toalhas”, explicou a 
primeira-dama e presidente vo-
luntária do Fundo Social, Yvon-
ne Schouten Capato. “Holambra 
é uma estância turística e nossa 
ideia, com este curso, é oferecer 
uma capacitação voltada para 
profissionais do ramo de servi-
ços ou pessoas que queiram en-
trar neste segmento”.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (19) 3802-
1915, que funciona também 
como WhatsApp.
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Economia holambrense 

no novo governo
Na coincidência temporal 

entre resultados eleitorais 
e preparação financeira nos 
municípios para 2023, uma 
simples analisada nas peças 
orçamentárias de Holam-
bra nos mostra que, apesar 
de toda pujança econômica 
local, a Cidade das Flores, a 
exemplo da ampla maioria 
dos municípios, tem depen-
dência significativa de trans-
ferências de recursos de 
outras esferas de governo. 
Alguns podem pensar que se 
trata de certa generosidade, 
mas prefiro denunciar pelo 
aspecto da perversidade da 
estrutura fiscal brasileira.

 Daí a importância 
em entender direcionadores 
das novas Administrações.

 No Estado de São 
Paulo prevaleceu o voto ca-
sado (como se fosse uma 
chapa) para Governador e 
Presidente da República, 
conforme a avaliação de 
cada eleitor sobre o atu-
al Governo Federal. Houve 
uma cisão entre: capital, que 
preferiu Haddad para Gover-
nador (com a experiência de 
conhece-lo como Prefeito) e 
Lula para Presidente (con-
firmado pelo total do país); e 
interior, que manifestou pre-
ferência por Tarcísio para 
Governador (eleito pelo to-
tal do Estado) e Bolsonaro 
para Presidente, rejeitado 
para reeleição pelo total do 
país.

Nesse cenário, Holambra 
ficou perfeitamente caracte-
rizada no bloco do interior, 
conjunto que demonstrou 
quase que total sustento dos 
Prefeitos às preferências do 
atual Governador Rodrigo 
Garcia, apoiando-o fervoro-
samente no primeiro turno 
e aos seus dois candidatos, 
Tarcísio e Bolsonaro, no se-
gundo turno, após sua der-
rota. Estou convencido de 
que o alinhamento entre Go-
vernador e Prefeitos é muito 

menos coincidente do que 
querem que pareça.

Do ponto de vista das 
propostas, passamos pela 
campanha mais pobre da 
história, com tudo se resu-
mindo ao marketing eleito-
ral e aos assustadores ata-
ques mútuos. Restou para 
as projeções a análise pelos 
perfis e biografias.

 Para o Estado, o Gover-
nador eleito passará por sua 
primeira experiência como 
mandatário, mas oferece 
sua passagem federal pelo 
importante Ministério da In-
fraestrutura. Das ideias que 
chegaram a ser discutidas a 
maior polêmica se instalou 
acerca do apreço dele pelo 
modelo de privatizações, 
sobretudo dos serviços de 
água e esgoto.

Já para a Presidência da 
República, os dois motores 
da economia holambrense 
parecem já ter passado por 
boa experiência nos primei-
ros Governos Lula.

A começar pela nome-
ação do Ministro Roberto 
Rodrigues, referência no 
agronegócio, o setor contou 
com maior disponibilidade 
de crédito, juros subsidia-
dos, além de importantes 
programas como Pronamp 
e Moderfota. Já para o turis-
mo, especialmente de curta 
duração, o modelo que já vi-
mos, de empoderamento da 
renda, é de suma importân-
cia como estímulo.

Assim, por conta de bio-
grafias e perfis esperados 
nas duas esferas de gover-
no, não é possível prever 
ameaças a economia holam-
brense, que tem uma cota de 
autonomia no sucesso se-
guramente acima da média 
brasileira.

 
Ricardo Buso

Economista
Idealizador do Projeto 

Economia Metropolitana

Atividades gratuítas 
marcam os 75 anos do 
Diário de Anne Frank

Em comemoração aos 75 
anos da primeira publicação 
do Diário de Anne Frank, Ho-
lambra receberá durante o 
mês de novembro atividades 
gratuitas para homenagear a 
adolescente judia, vítima do 
Holocausto. Estão previstos, 
entre os dias 11 e 25, con-
tação de histórias, mesa de 
debates, leitura dramática e 
uma exposição. A iniciativa 
tem o patrocínio da Coopera-
tiva Veiling Holambra e conta 
com o apoio da Prefeitura, Li-
vraria Holandesa, Casa Bela, 
Pousada Oca e Hotel Villa de 
Holanda. 

A programação começa 
no dia 11 com contação de 
histórias para alunos de es-
colas das redes municipal e 
particular que conhecerão a 

vida da garota por meio da 
obra infantil “Anne Frank: a 
menina que ficou invisível”. 
No dia seguinte, às 10h, tam-
bém no Teatro Municipal, a 
mesma atividade será aber-
ta ao público em geral. Mais 
tarde, às 19h, será realiza-
do o lançamento da exposi-
ção “Aprendendo com Anne 
Frank”. Em seguida, haverá 
leitura dramática do Diário 
de Anne Frank, com Tais de 
Holanda. O evento é encer-
rado às 20h com uma mesa 
de debates que contará com 
a participação do professor 
e presidente da Cátedra de 
Cultura Judaica da PUC-SP, 
José Luiz Goldfarb, e do escri-
tor e estudioso de literatura 
e cinema fantástico Adriano 
Messias. Entre 16 e 25 de no-

vembro, a exposição poderá 
ser conferida na Biblioteca 
José Maria Homem de Mon-
tes, entre 8h e 12h e das 13h 
às 17h, gratuitamente.

“Achamos importante que 
Holambra conheça um pou-
co melhor a história de Anne 
Frank, importante persona-
gem na história holandesa”, 
disse Frans Schoenmaker, 
organizador do evento ao 
lado de Hermannus Nye-
nhuis e Gisele Corrêa. “É um 
grande orgulho poder fazer 
parte dessa homenagem e 
compartilhar com todos os 
holambrenses o legado dessa 
jovem, símbolo da luta contra 
a intolerância e a desigualda-
de”, avaliou a diretora muni-
cipal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti.
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado O Rei em São Paulo

Gente, esse homem, com seus 80 anos, está em plena atividade. Roberto Carlos, um dos maiores artistas do Brasil, que dispensa 
apresentações e é ídolo da canção latino-americana, se apresentará nos dias 5, 6, 9 e 17 de novembro de 2022 (sábado, domingo, 

quarta e quinta, respectivamente), no Espaço Unimed, em São Paulo, com os últimos ingressos disponíveis. Exemplo vivo do sucesso mun-
dial da música popular brasileira, tendo lançado seu 33º álbum  “Amor sin Límite” com músicas inéditas em Espanhol e mais recentemente o dueto “A 

Cor do Amor” e uma nova versão do sucesso “Outra Vez”, ambas fizeram parte da trilha sonora da novela “Um Lugar ao Sol”, disponíveis em todas as plataformas 
digitais. Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse entre os 30 artistas de maior público nos Estados Unidos. Na mesma lista estão: Elton 
John, Cher, a banda Kiss, entre outros grandes nomes da música mundial. O ano de 2022 reforça esta posição, começando com uma turnê pelos Estados Unidos, 
nas cidades de Miami, Orlando, Atlanta, Nova York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, El Paso, Dallas, Mc Allen e Houston, totalizando 12 shows, com 
um público de aproximadamente 100 mil pessoas. No segundo semestre Roberto Carlos deu início a sua turnê pelo Brasil apresentando-se em várias cidades 
brasileiras e na semana dos namorados realizou o “Projeto Emoções Praia do Forte” na Bahia.  Em agosto, o artista realizou uma nova turnê internacional, pelos 
palcos mexicanos. O cantor, que em novembro de 2015 foi homenageado pelo Grammy Latino como personalidade do ano e lançou o CD “Primera Fila”, gravado 
em Londres, no Estúdio Abbey Road, desperta todo o carinho e admiração nos milhões de fãs que o acompanham pelo Brasil e pelo mundo. Um ícone de cre-
dibilidade, romantismo, e religiosidade. Roberto Carlos promete mais uma vez arrebatar os fãs com mais um show impecável ao lado de sua orquestra e coral. 

Chico Buarque que estreou sua nova turnê , em setembro, em João Pessoa,  
vem percorrendo 10 cidades e terminará em São Paulo, em março de 2023. 
Chico lançou um single que dá nome à série de shows “Que tal um Samba?”. 
Em grande forma, ele assina a composição em parceria com Hamilton Ho-
landa, que toca brilhantemente o violão deste samba com pegada de choro 
e citações até a rumba e à salsa, a letra entre ironia, a ternura esperançosa 
e a crítica direta aos tempos duros violentos meio desmentes que vivemos.

 Um talento a flor da pele

A rivalidade entre Diego e Wilson teve um ponto final na noite de terça-feira 
(01/11). Após Thalyta vencer a primeira prova, a dupla se enfrentou para 
conquistar a segunda vaga do último episódio da temporada, mas o carioca 
acabou levando a pior ao apresentar arroz de linguiça e açafrão, camarão, 
banana caramelizada e queijo.  “Sempre reproduzi receitas de outros chefs, 
fiz restaurantes e marcas brilharem. Amo o meu trabalho, mas não tive a 
oportunidade de construir a minha identidade pessoal na área”, desabafou. 
Na próxima terça-feira (8), Diego e Thalyta disputam o título de MasterChef 
Profissional 2022.

Que tal um Samba?


