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Desencadeada no dia 8 de agosto pelo Ministério da Saúde, a campanha visa reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem 
no País, além de aumentar a cobertura vacinal para todas as vacinas recomendas pelo Plano Nacional de Imunização e atualizar as 
carteiras de vacinação de crianças e adolescentes. A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças menores de cinco anos contra a Pólio. 
Em Holambra, a aplicação das doses ocorrerá das 8h às 15h nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida.

Campanha Nacional contra Pólio e 
Multivacinação acontece neste sábado, dia 20

Dia D
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Carrapatos 
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Opinião2
Já começou a campanha elei-

toral. Os mais de 156 milhões de 
eleitores aptos a votar escolherão 
presidente da República, gover-
nadores, senadores, deputados 
federais e deputados estaduais. 
As eleições ocorrerão no dia 2 de 
outubro, em primeiro turno, e no 
dia 30 de outubro, em eventual 
segundo do turno.

A propaganda eleitoral gra-
tuita do primeiro turno terá iní-
cio em 26 de agosto e será vei-
culada até 29 de setembro, três 
dias antes da primeira rodada de 

votação. A do segundo turno, se 
houver, ocorrerá entre 7 e 28 de 
outubro. 

O eleitor já conhece um pouco 
a plataforma dos dois principais 
candidatos – Lula e Bolsonaro – 
que lideram a pesquisa de inten-
ção de votos. Mas, será de grande 
valia, conhecer o plano de gover-
no de cada um deles e avaliar que 
novas propostas trazem. 

Espera-se que o momento de 
disputa eleitoral seja para a dis-
cussão de ideias e que todo do tipo 
de violência seja rechaçada e não 

alimentada nas propagandas, es-
pecialmente nas redes sociais.

O Brasil tem já problemas em 
demais e é necessário unir os bra-
sileiros num grande projeto de 
desenvolvimento sustável, de ge-
ração de empregos, de combate à 
inflação,  de combater à fome  e 
da redução da pobreza. 

Se cada cidadão fizer a sua 
parte, olhar o próximo não como 
adversário político mas como al-
guém que tem objetivos comuns, 
podemos  dar um novo rumo a 
esta nação.

Campanha Eleitoral 
Histórias de Dona Ilda

-las, nos deixam prontos 
para,  após uma soneca,  rei-
niciarmos nossos afazeres. 
Ah ! Ia me esquecendo de 
que para completar nosso 
cardápio, saboreamos uma 
bananada feita com bana-
nas colhidas no sítio!

O amanhecer na roça é 
algo de indescritível! Os par-
dais tinham sumido sem sa-
bermos o motivo. Segundo 
nossos caseiros, estão vol-
tando. Adoro ver os tucanos 
que passam em voos rasan-
tes parecendo que é o seu 
bico que carrega o corpo!

Coleirinhas nos encantam 
com sua música incansável! 
As corruíras muito espertas 
se incumbem de começar 
seus ninhos, já que é prima-
vera!  Os Joãos de Barro afoi-
tos fecham suas casinhas 
protegendo seus filhotes da 
chuva!

Que paz!!! Que silêncio 
confortante! Nada de TV 
para esquentar nossa cabe-
ça com notícias desagradá-
veis!!!

Agora, minha gente, que a 
tarde está caindo e os sabiás 
começaram seu canto tão 
sentimental, preciso parar 
para poder ouvi-los melhor!  
Até à semana que vem!  

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

Café da manhã 
italiano 
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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

Recebi um vídeo com uma 
música em cuja primorosa le-
tra estava a seguinte frase: “se 
você não soubesse o dia, mês 
e ano em que nasceu, que ida-
de que você acha que teria?”

Nunca havia me ocorrido 
fazer esta pergunta que, a 
meu ver, é magistral se você 
quiser, seriamente, ponde-
rar sobre ela com todos – ou 
alguns - dos seus desdobra-
mentos.

Vivemos em uma socie-
dade carimbada por datas, 
desde que nascemos, e a par-
tir do primeiro ano de vida 
celebrando cada aniversário. 
E a cada ano que passa, de-
pois de uns tantos, começa a 
incomodar podendo afetar a 
autoestima, o psicológico, a 
vaidade, enfrentar os carim-
bos coroa, idoso(a), as rugas 
e as “pelancas”, numa guerra 
constante para preservar mo-
mentos que se foram e não 
mais voltarão.   

Até que por um tempo as 
plásticas, as pílulas e cremes 
milagrosos enriquecendo os 

cofres da indústria da beleza, 
funcionam sem grandes de-
formações. Mais tarde, enca-
rando a realidade e o (in)con-
formismo com os números 
“fatídicos” da idade, se não ti-
ver cabeça boa, o sofrimento 
psicológico pode ser grande.

Enfrentar mais essa rea-
lidade da vida não é pouco. 
As perguntas, muitas vezes 
inocentes (mas nem sem-
pre...), “que idade você tem? 
Puxa, como está bem.” Mas 
pode acontecer - e acontece – 
quando a companhia ao lado 
lasca um comentário “como 
está acabada(o), como enve-
lheceu...”

O grande problema não é 
envelhecer, mas envelhecer 
bem, sem qualquer atenção 
aos números que indicam 
uma idade e pelo efeito de 
comparação causado pelas 
indústrias que tentam mani-
pular o aspecto do corpo.

Outros paradigmas são 
criados com base na idade, 
como aquele em que o ado-
lescente deixa de sê-lo e está 
liberado para dirigir e beber; 
possuir a idade para ocupar 
certos cargos; atingir a idade 
estabelecida para entrar na 
aposentadoria; a carga que 

representa ao ser considera-
do idoso pela idade estabele-
cida por critérios duvidosos, 
entre tantos preconceitos.

A aparência física é impor-
tante para a autoestima. O 
número de anos não é - não 
é! - indicativo de carta fora do 
baralho. Atletas que até há 
poucos anos eram conside-
rados velhos aos 30 anos ain-
da se encontram em forma 
aos 40 competindo. Homens 
e mulheres experientes nas 
“coisas” da vida, em qualquer 
idade, vencida a barreira dos 
65, carregam, muitas vezes, 
estigmas nivelando por bai-
xo, aptidões, condições de 
saúde, disposição.

Imagine-se a maravilha 
que seria se não houvesse o 
crivo da idade demarcada. 
Quais seriam os critérios? 
Como seríamos “julgados e 
catalogados” pela sociedade?

Sem qualquer referência 
que impute a quem quer que 
seja limites de juízos críticos, 
talvez pudéssemos nos acei-
tar como somos – em qual-
quer tempo - sem maiores 
conflitos pessoais.

Esqueça sua idade! Des-
frute a vida!

Esqueça sua idade!

Gostaria de saber se al-
gum dos  meus leitores já 
sentiu as delícias de sabo-
rear uma polenta com leite 
bem quentinho  adoçado 
com mel!!! Isso logo cedo, 
ouvindo o canto das cigar-
ras saudando o nascimento 
do sol!!!

É muito bom!!! É o sa-
bor dos cafés da manhã 
de nossos antepassados 
italianos. Depois, uma boa 
fatia de pão feito em casa, 
com manteiga salgadinha, 
humm,que gostosura!

Foi assim que começamos 
nosso dia, neste clima en-
solarado de Holambra!!! Te-
mos que agradecer a Deus 
por  podermos, algumas ve-
zes, curtirmos essa bênção 
que tanta alegria nos traz!

A lida em nosso sítio é 
constante! Replante de mu-
das de kalanchoes, azáleas, 
hortências, retoques de pin-
turas, enfim, bons motivos 
para nos movimentarmos o 
dia todo. As esculturas com 
argila, os tamanquinhos ho-
landeses também de argila, 
que fazemos aos milhares, 
as esculturas de concreto, 
nos permitem que fique-
mos sempre perto da arte. 
Uma hidro Jacuzzi nos refaz 
para o almoço, que geral-
mente começa com uma 
bela salada de folhas, to-
mates e legumes colhidos 
em nossa horta. Uma boa 
macarronada com molho 
de tomates e coxas de fran-
go douradas em panela de 
ferro e algumas verduras 
cozidas para acompanhá-
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Departamento de Saúde promove  

dia D de multivacinação e contra pólio

O Departamento Munici-
pal de Saúde realiza no próxi-
mo sábado, dia 20 de agosto, 
o Dia D de Multivacinação, 
com atualização da situação 
vacinal de moradores meno-
res de 15 anos, e de imuni-
zação de crianças entre 1 e 
4 anos contra a poliomielite, 
também conhecida como pa-
ralisia infantil. A aplicação 
das doses ocorrerá das 8h 
às 15h nos PSFs Imigrantes 

e Santa Margarida. É impor-
tante levar o Cartão SUS e a 
caderneta de vacinação.

De acordo com a enfermei-
ra da Vigilância Epidemiológi-
ca, Wilma Gomes, para crian-
ças e adolescentes de até 15 
anos a aplicação acontecerá 
mediante a avaliação das va-
cinas que faltarem na cartei-
rinha. Ela chama a atenção 
para os imunizantes que pro-
tegem contra diversos tipos 

de câncer (HPV) e meningite 
(Meningo ACWY). Já no caso 
da poliomielite, todos os ho-
lambrenses de 1 a 4 anos pre-
cisam receber a dose.

“É importantíssimo que 
os pais levem seus filhos aos 
locais de vacinação. O Dia D 
é uma ótima oportunidade 
para quem trabalha ou estu-

da e não consegue garantir a 
imunização durante a sema-
na”, avalia o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.

www.grupounieduk.com.br

Consulte condições em nosso site

Esta campanha não se aplica aos cursos de Medicina e Odontologia

Inscrições
abertas!

50%
na matrícula* na semestralidade

35%
DESCONTOS ESPECIAIS

Válido até 31/08

CURSOS

PRESENCIAIS
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Boletim Covid-19 
17/08/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4899
3

10445

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4877 Curados
 2 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 3 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15347 Total de atendimentos

Rotary abraça Campanha de vacinação

Uma campanha de vacina-
ção promovida pelo  Rotary está 
em andamento  desde o dia 08 
de agosto e segue até 09 de Se-
tembro, tendo como o dia “D” 
dia 20 de Agosto em todos os 
postos de saúde do país.  Esta 
campanha tem o foco na Pólio, 
mas outras vacinas também po-
derão ser atualizadas.

Segundo Ansely Rosa Vi-
cente Ginciene, representante 
do Rotary, do distrito 4590 ,  
“O Rotary , desde 1985 , tra-
balha intensamente para que 
a Poliomielite seja erradicada 
no mundo, todos os clubes se 
envolvem com esta importan-
te causa, desde então “ . Ela 
diz ainda que, “O Brasil tem 
um sistema avançado de va-
cinação em todo o país, vaci-
na distribuída gratuitamente 
e sempre fomos exemplos 
para o mundo, em imuniza-
ção de nossa população. Mas  

as crianças não estão sendo 
vacinadas, por diversas ra-
zões: medo por notícias fal-
sas, negacionismo, pandemia 
etc. Estamos correndo sérios 
riscos no retorno de doenças 
já erradicadas em nosso país 
como Poliomielite e Sarampo.

O Sarampo erradicada des-
de 2016, voltou a nos preocu-
par novamente desde 2018. A 
Poliomielite ou Paralisia Infan-
til é uma doença contagiosa, 
que desde 1989 aqui no Brasil 
foi erradicada. Doença que não 
tem tratamento e sim preven-
ção, com a vacina. “

Em Holambra  os rotaria-
nos estão promovendo várias 
ações para ajudar na divulga-
ção  e incentivo à vacinação. 
Além disso, representantes do 
Clube estarão presentes nos 
locais de vacinação da cidade 
no próximo dia 20 acompa-
nhando o trabalho da Saúde.

“Eu tive pólio aos sete 
meses de nascido. Minha 
mãe me trouxe do Mara-
nhão para tratar no Hospi-
tal São Paulo. Foram muitas 
cirurgias ate dez anos en-
trava e saia do hospital. Na-
quela época, anos sessen-
ta, setenta não tinha apoio 
do governo para pacientes 
com pólio.

Sim sofri Bullying sofria 
direto via cada coisa... A 
humanidade é uma con-
corrência todo o tempo.

Época da adolescencia, 
os bailinhos as meninas 
procuravam os mais boniti-
nhos. Natural...

Quando comecei a pro-
curar trabalho as pessoas 
me olhavam e diziam que 
não ia aguentar mesmo 
assim eu pedia para tentar. 
Trabalhando muito para su-
perar as barreiras e tentava 
ser o melhor. Com defici-

ência você precisa provar 
que era o melhor, superar 
as barreiras. Você precisa 
mostrar todo o tempo o 
seu valor.

Com as cirurgias eu 
consegui andar com certa 
dificuidade. Tive que estu-
dar muito e me superar na 
educação e no trabalho. 
Sempre procurei trabalho 
onde poderia executar. Fiz 
vários cursos técnicos. Eu 
trabalhei e consegui me 
aposentar por invalidez.

Os pesquisadores des-
cobriram que a existe a 
Síndrome pós pólio e mui-
tos neurotransmissores 
comecam a morrer, a se 
desligar e os efeitos são 
muito sérios. Eu tenho 
essa síndrome.

Trabalhei durante vinte 
e dois anos da minha vida, 
executei tudo que foi pos-
sível. Sofri muita discrimi-

nação, em diferentes situa-
ções, no trabalho precisava 
provar que tinha compe-
tência.

Lutei muito para supe-
rar as limitações. Hoje eu 
evito me cansar muito, exi-
gir mais do que posso, nao 
ficar muito tempo em pé... 
Fiz vários tipos de reabilita-
ção na ACD.

Procuro me manter ocu-
pado, fiz curso na escola de 
teatro e cinema e me for-
mei como diretor de teatro 
e cinema. Dirigi diversas 
peças, dois filmes e estou 
terminando o terceiro. Vivo 
intensamente para viver e 
vivo cada segundo. Tenho 
muitos amigos. A Campa-
nha de vacinação não pode 
ser relaxada. Em muitos pa-
íses ainda esta ativa.”

Depoimento de Antonio Carlos 
de Souza, 59 anos, morador 
de Holambra, que contraiu a 
Poliomelite ainda Bebê:
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Médica veterinária orienta 

população sobre importância 
da análise de carrapatos

Educadores fazem 
cursos de primeiros 

socorros

Estamos na época de re-
produção de carrapatos e é 
neste período, com a proli-
feração deles, que o risco de 
contaminação aumenta. Por 
isso é importante ficar atento 
ao encontrar um parasita na 
pele, na roupa ou em qual-
quer outro lugar. A orienta-
ção da Vigilância Ambiental 
de Holambra é recolhê-lo e 
enviá-lo para análise, já que, 
no homem, estes animais po-
dem provocar a febre maculo-
sa, doença infecciosa causada 
por uma bactéria do gênero 
Rickettsia, transmitida pela 
picada do carrapato-estre-
la, que tem como principais 
hospedeiros capivaras, bois, 
cavalos, cães, coelhos e aves.

“Existem várias espécies de 
carrapatos e, fazendo a análise 
laboratorial deles, podemos 
ter uma ideia dos riscos de in-
fecção pela Febre Maculosa em 
uma determinada área”, falou 
a médica veterinária da Vigi-
lância Ambiental de Holambra, 
Angela Varella Katz. Ela explica 
que a Prefeitura adquiriu este 

ano um aparelho, denominado 
estereoscópio, para a realiza-
ção deste trabalho, que antes 
era realizado fora do muni-
cípio. “A verificação feita por 
aqui irá agilizar as ações neces-
sárias”, conta.

Angela recomenda que 
todos que encontrarem car-
rapatos em si ou em algum 
familiar sigam alguns pas-
sos, como retirar o parasita 
do corpo com auxílio de uma 
pinça, em um movimento gi-
ratório; colocá-lo em um re-
cipiente seco ou com álcool 
70%; e levá-lo até a Policlí-
nica Municipal, fornecendo 
informações sobre o local em 
que ele foi encontrado.

Em caso de picada, a 
orientação é procurar ime-
diatamente a unidade de saú-
de e informar que esteve em 
contato com animais ou em 
áreas sujeitas a carrapatos 
para a correta avaliação mé-
dica. Os sintomas da doença 
aparecem, em geral, no perío-
do de 2 a 14 dias após conta-
to. Entre eles, febre, dores de 

cabeça e no corpo, náuseas 
e vômitos acompanhados ou 
não de manchas avermelha-
das na pele.

Angela explica que todos 
devem evitar caminhar, sen-
tar, deitar ou permanecer por 
muito tempo em áreas como 
lagos habitados por capiva-
ras ou pastos frequentados 
por bois e cavalos. Caso seja 
necessário adentrar esses lo-
cais, sugere-se o uso de rou-
pas de cor clara, vestimentas 
longas e calçados fechados. 
Ela orienta também que os 
gramados sejam aparados 
com frequência e que o ve-
terinário seja consultado re-
gularmente para manter ani-
mais domésticos livres dos 
carrapatos, que não devem, 
em hipótese alguma, ser es-
magados com as unhas.

Mais detalhes sobre a do-
ença e os cuidados necessários 
podem ser obtidos na Vigilân-
cia Epidemiológica. O atendi-
mento é das 8h às 13h e entre 
14h e 16h.O telefone é o (19) 
3802-1555, ramal 213.

Servidores que atuam 
nas unidades de Educação 
Infantil da rede pública mu-
nicipal de ensino participam 
esta semana de treinamento 
com noções básicas de Pri-
meiros Socorros. A ativida-
de se tornou obrigatória a 
partir da Lei n° 13.722, de 
2018, a Lei Lucas. O texto de-
fine que cursos sobre o tema 
sejam ofertados todos os 
anos, tanto para qualificação 
quanto para reciclagem dos 
profissionais já capacitados. 
O objetivo é possibilitar que 
os funcionários das unida-
des escolares consigam agir 
em emergências enquanto a 
assistência médica especia-
lizada é providenciada. Em 
setembro, o trabalho será 
realizado com os servidores 
do Ensino Fundamental.

O Departamento de Edu-
cação iniciou também nesta 
terça-feira, dia 16 de agosto, 
um trabalho de formação vol-
tado para profissionais que 
atuam no Ensino Fundamen-
tal I da rede pública. Serão 

realizados nove encontros 
noturnos na Escola Municipal 
Parque dos Ipês. De acordo 
com a diretora da pasta, Clau-
dicir Picolo, a ideia é verificar 
as necessidades dos servi-
dores em relação à formação 
continuada e às dificuldades 
encontradas na construção e 
desenvolvimento do currículo 
de acordo com a Base Nacio-
nal Comum Curricular.

Serão trabalhadas as áre-
as de Linguagens e Matemá-
tica junto aos professores do 
ensino regular e do comple-
mento educacional. E ludici-
dade com os de Artes, Música 
e Educação Física. “A finali-
dade é proporcionar condi-
ções de melhoria de trabalho 
aos docentes em sua gestão 
de sala de aula”, explicou. “É 
imprescindível que a escola 
assegure aos estudantes um 
percurso contínuo de apren-
dizagem a fim de promo-
ver maior articulação entre 
elas, evitando qualquer tipo 
de rupturas no processo de 
aprendizagem”.
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Câmara Municipal poderá 

realizar concurso de 
Controlador Interno

O Projeto de Resolução 
n.º 007/2022 que cria o 
cargo efetivo de Contro-
lador Interno da Câmara 
Municipal de Holambra foi 
aprovado por unanimida-
de pelos vereadores na úl-
tima sessão (15). O cargo 
deverá ser preenchido me-
diante concurso público.

O projeto aprovado 
estabelece a criação de 
uma vaga efetiva de Con-
trolador Interno na Casa 
de Leis, com a carga horá-
ria de 20 horas semanais, 
sendo necessário possuir 
nível superior em adminis-
tração, ciências contábeis, 
direito, gestão pública ou 
economia.

Ao Controlador Interno 
compete o acompanha-
mento e controle dos atos 
de gestão fiscal e adminis-
trativa produzidos pelos 
departamentos e autorida-
des no âmbito da Câmara 
Municipal, por intermédio 

da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, 
quanto a legalidade, legi-
timidade, impessoalidade, 
publicidade, economicida-
de, eficiência e efetividade.

A justificativa do pro-
jeto menciona que a cria-
ção do cargo efetivo visa 
corrigir questão apontada 
pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo e em 
obediência as vedações 
impostas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que 
impossibilita o aumento 
com despesas de pessoal 
no último ano de manda-
to de Presidente do Legis-
lativo, até que se realize o 
concurso público para o 
preenchimento do cargo 
efetivo de Controlador In-
terno, a função gratificada 
criada em 2015 para exer-
cer a atividade continua 
vigente na Câmara Munici-
pal de Holambra.

Cronograma da Operação Cata-Bagulho:

Segunda-feira, 22 de agosto: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 23 de agosto: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, 24 de agosto: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho
Quinta-Feira, 25 de agosto: Residencial Moinho, Residencial Van den Broek e Pinhalzinho
Sexta-feira, 26 de agosto: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia

Com a finalidade de im-
pedir o depósito irregular 
de lixo em terrenos baldios 
e vias da cidade, evitan-
do o acúmulo de detritos 
e a proliferação de insetos 
e animais peçonhentos, o 
Departamento Municipal 
de Serviços Públicos de Ho-
lambra irá retomar entre 
os dias 22 e 26 de agosto 
a Operação Cata-Bagulho, 
voltada à coleta de móveis 
danificados, pneus velhos 

e restos de poda em todo o 
município.

Durante a ação, que é re-
alizada periodicamente, os 
itens devem ser descarta-
dos na frente das residên-
cias pelos moradores antes 
das 7h30, de acordo com 
o cronograma de bairros 
(confira abaixo). Lixo do-
méstico, restos de constru-
ção civil e materiais eletrô-
nicos não serão recolhidos 
neste trabalho.

“Para que a cidade fique 
sempre limpa e organizada, é 
de extrema importância que 
todos respeitem os dias e o 
horário do descarte”, expli-
cou o diretor da pasta, José 
Marcos de Souza, que ressal-
tou que, em caso de chuva, a 
ação pode ser cancelada.

Depois desta, a etapa 
seguinte da Operação Cata-
-Bagulho está prevista para 
ocorrer entre os dias 12 e 
16 de setembro.

Próxima semana tem coleta 
da Operação Cata-Bagulho

Esse é um trabalho que visa o descarte correto de cada material e a 
coleta regular em cada bairro



7

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 19 de agosto de 2022 77

www.jcholambra.com

Esportes 7

Confira a tabela de jogos da 6ª rodada: Confira os resultados da 5ª rodada:

Quarta-feira, 17 de agosto, 19h30: Jack Flores x CRB (Estádio Municipal)
Sexta-Feira, 19 de agosto, 19h: Joinville x Figueirense (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 19 de agosto, 20h45: Villa Nova x Imigrantes (Estádio Municipal)
Sábado, 20 de agosto, 15h45: Bar Sem Lona x Tokka Natural (Estádio Municipal)
Sábado, 20 de agosto, 17h45: Nacional x Resenha (Estádio Municipal)
Domingo, 21 de agosto, 08h30: Brasiliense x Galunaticos (Estádio Municipal)
Domingo, 21 de agosto, 10h30: Galaticos x Internacional (Estádio Municipal)
Domingo,21 de agosto,08h30: Grêmio Holambra x Los Hermanos (Fundão)
Domingo,21 de agosto,10h30: Tamo Junto X Real Conquista (Fundão)

Imigrantes 1 x 1 Tamo Junto
Internacional 2 x 6 Bar Sem Lona
Tokka Natural 0 x 2 Grêmio Holambra
Los Hermanos 5 x 0 Nacional
Real Conquista 0 x 1 Galáticos
Resenha 0 x 2 Jack Flores
CRB 3 x 1 Joinville
Galunaticos x Vila Nova (Adiado)
Figueirense x Brasiliense (Adiado)

5a rodada do Amadorzão 
tem dois jogos adiados

24 gols em sete jogos. Foi 
assim a 5ª rodada do Campe-
onato de Futebol Amador de 
Holambra, disputada entre 
quinta-feira e sábado da últi-
ma semana, dias 11 a 13 de 
agosto. Foram duas goleadas: 
o Bar Sem Lona bateu o In-
ternacional por 6 a 2 e o Los 
Hermanos fez 5 no Nacional, 
que não marcou (confira to-
dos os resultados abaixo). 
Em função do Dia dos Pais, 
celebrado em 14 de agosto, 
as partidas entre Galunáticos 
e Vila Nova e entre Figueiren-
se e Brasiliense foram adia-
das e serão remarcadas, de 
acordo com o Departamento 
Municipal de Esportes, “em 

momento oportuno, com da-
tas acordadas entre a organi-
zação e as equipes”.

Esta semana a competi-
ção ingressou em nova etapa 
de jogos. O primeiro, entre 
Jack Flores e CRB, foi reali-
zado na noite de ontem,  dia 
17 e até o fechamento dessa 
edição não tivemos acesso 
ao resultado.

Dezoito equipes dis-
putam o título do torneio. 
A final está prevista para 
acontecer no dia 10 de de-
zembro. Os times campeão 
e vice-campeão, o artilheiro 
do torneio e o goleiro menos 
vazado da competição rece-
berão troféus e medalhas.
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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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Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plan-
tar (olho de peixe), unha encravada com corre-
ção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: 
(19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Car-
doso. Para iniciantes e avançados. Óleo sobre 
tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas 
e novas tendências. Técnica profissional de am-
pliação. Ligue e venha fazer uma aula experimen-
tal. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quar-
tas das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 
99782-6972.

● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

Se te sentes abandonado, não te  
perturbes. Tenta de novo um novo amigo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL 

DE 01/09/2022 
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 01 de 
setembro 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) Resultado Cooperflora 2022 (janeiro/2022 a 
julho/2022);
b) Quem faz o custo, paga o custo – atualização;
c) Projeto Expansão Cooperflora – atualização;
d) Outros.

OBSERVAÇÕES:

1º - Para efeito de quórum informa-se que a 
Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores tem hoje 
96 (noventa e seis) associados 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.

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 52.770.542/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa Agro Pecuária 
Holambra, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 33, do Estatuto Social, convoca os senhores 
associados que somam em 42 (quarenta e dois), para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que 
realizar-se-á no dia 29 de agosto de 2022, no Espaço 
Cultural da Terra Viva, localizada na Rua Rota dos 
Imigrantes 605, Centro no município de Holambra SP, 
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para 
instalação, cumprindo o que determina o Estatuto 
Social: em primeira convocação, às 08h00min, 
com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
total de associados ou em segunda convocação, 
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, para deliberarem a seguinte: 

ORDEM DO DIA:

MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

I - Prestação de contas da Diretoria Administrativa, 
consubstanciada pelo Relatório Anual da 
Administração do exercício que findo em 31 de 
dezembro de 2021, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício;
b.) Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas;
c.) Parecer do Conselho Fiscal; 
d.) Relatório 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 Diretores Administrativos 
e Conselheiros Fiscais, pelo comparecimento às 
respectivas reuniões.
V - Outros assuntos de interesse do quadro social 
(caráter não deliberatório).

Holambra-SP, 17 de agosto de 2022.
          

Cornelis Petrus Theodorus Schoenmaker
Diretor-Presidente



10

www.jcholambra.com

VariedadesHolambra, 19 de agosto de 202210

por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Romantismo está ar

Agora é hora de alegria

Jojo Todynho ficou bem surpresa no dia 17. A cantora ganhou uma declaração apaixonada de seu marido, o oficial Lucas Souza. Ele 
fez uma “serenata de amor” debaixo da sacada da casa da cantora no Recreio, Rio de Janeiro, que a deixou toda derretida. Canta pra 
mim”, disse Jojo para o marido, que responde: “Eu te amo”. A ação foi toda filmada por uma amiga de Jojo, que estava na casa dela no 

momento da surpresa. O vídeo, postado nas redes sociais da funkeira, fez sucesso nas redes sociais.

Na sexta-feira, dia 19 de agosto, o SBT comemora o seu 41º aniver-
sário. Para celebrar mais um ano no ar, a emissora, que retomou o 
segundo lugar no ranking de audiência no mês de julho, na gran-
de São Paulo, vem exibindo, desde o início do mês, uma série de 
atrações especiais em sua programação. Entre as novidades, um 
pacote de filmes inéditos em suas sessões de cinema. Na data 
em que assopra as velinhas o canal exibe na “Tela de Sucessos”, 
às 23h15 (de Brasília), a comédia Norbit. O Programa Silvio Santos 
ganha novo cenário com novas cores, leds e tecnologia diferen-
ciada, sempre com a mesma alegria de sempre, da atração mais 
tradicional da televisão brasileira, que há 59 anos leva diversão e 
muitas brincadeiras nas noites de domingo. Silvio Santos é único, 
uma pessoa carismática, humilde, generosa e sempre com bons 
conselhos a quem está começando a vida artista.


