
www.jcholambra.comwww.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVIII / Nº 1422 / Holambra, 21/10/2022

191 famílias holambrenses 
correm risco de perder 
benefícios assistenciais

Tragédia grega será 
encenada amanhã e 
domingo no teatro 
municipal

Aniversário de Holambra 
será comemorado em seis 
pontos da cidade

Rede balança 41 
vezes na 13ª rodada  
do Amadorzão
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Das 295 famílias que precisavam atualizar as informações junto ao Cadastro Único do Gover-
no Federal, 191 ainda não fizeram a revisão. A informação é do Departamento de Promoção 
Social de Holambra, que alerta que sem atualização elas correm o risco de não receber os 
benefícios assistenciais. Na cidade, o procedimento deve ser realizado até 11 de novembro  
no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 10

Elas precisam atualizar seus dados junto ao Cadastro Único do 
Governo Federal, por meio do CRAS

Jornal da Cidade fará uma edição 
especial impressa no dia 26/10

Vamos comemorar juntos!
 Ainda dá tempo de participar: 

           (19) 99618-1493
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A história está cheia de exem-
plos catastróficos para a humani-
dade quando o poder político se 
atrela à religião. 

Nas religiões cristãs, a presen-
ça dos padres e dos pastores, an-
gariando votos partidários para 
A ou B, acabam distorcendo a re-
alidade e colocando os interesses 
das igrejas acima nos ensinamen-
tos de Jesus Cristo. 

O país está vivenciando o cresci-

mento da intolerância religiosa, seja 
em templos católicos ou evangéli-
cos, com discussões estéreis e muitas 
vezes desrespeitosas. Parece que o 
principal ensinamento de Jesus Cris-
to de “Amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mes-
mo” tem passado longe da prática 
cristã de convivência humana. 

Cabe a todos os cidadãos que se 
dizem cristãos parar e pensar que 
a prática da desunião, a falta de 

empatia e a dificuldade de se co-
locar no lugar do outro são ações 
que não se conectam a Deus, que 
ama a todos incondicionalmente.

O País precisa de paz, de união, 
de exercício da cidadania inclusi-
va, de menos violência, de respei-
to ao próximo. Somente assim o 
Brasil pode dizer-se um país de 
maioria cristã.

É hora de se pensar mais na 
doutrina cristã.

Política, poder e religião

•  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

Em discurso na Assembleia 
Geral, o secretário-geral das Na-
ções Unidas afirma que as potên-
cias se recusam ou são incapazes 
de combater grandes crises.

Os problemas aos quais ele se 
refere – que vão desde a guerra 
na Ucrânia, a escassez de alimen-
tos, o aumento dos custos de 
vida até as mudanças climáticas 
– ameaçam deixar o mundo num 
impasse, colocando-o numa “dis-
função global colossal”.

”Temos um inverno de descon-
tentamento global no horizonte. 
Há uma intensa crise de custo de 
vida. A confiança está desmoronan-
do. Desigualdades estão explodin-
do. Nosso planeta está queimando. 
O povo está sofrendo, e os mais vul-
neráveis são os que mais sofrem”, 
advertiu. “Essas crises ameaçam o 
próprio futuro da humanidade e o 
destino do nosso planeta.”

Não há como se ignorar o 
alerta  do secretário-geral das 
Nações Unidas, António Guterres. 
Sua manifestação não nos exclui. 
Somos um país que  enfrenta as 
dificuldades listadas, pendentes 
de longa data.  

Nossas riquezas estão sendo 
“exploradas” desde o descobri-
mento por Pedro Álvares Cabral. 
Parece que o brasileiro não tem 

consciência que vive em um país 
que poderia ser a maior potên-
cia mundial e autossuficiente em 
matérias primas, alimentos, pro-
dução industrial, tecnologia. Ter-
ceiro maior produtor mundial de 
café, açúcar e soja e quarto maior 
produtor mundial de leite. E ainda 
temos espaço, eis que nem 10% 
de nosso território é voltado para 
a agricultura. A produção no 
campo vem sendo incrementada 
e equipada com utilização de dro-
nes, GPS agrícola, big data. 

Mas, incrivelmente, por aqui, a 
quantidade de brasileiros que en-
frentaram algum tipo de inseguran-
ça alimentar ultrapassou a marca 
de 60 milhões de pessoas — atinge 
um em cada três brasileiros. Os da-
dos constam de um relatório da Or-
ganização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Sem espaço para abordarmos 
os quadros Educação, Saúde, Distri-
buição de Renda, nos resta aguar-
dar, com ansiedade, que no último 
debate nas eleições entre os pre-
sidenciáveis sejam consideradas 
PROPOSTAS que possam aliviar o 
sofrimento de nossa população 
mais carente. Que não se limitem a 
buscar o poder pelo poder median-
te troca de acusações sobejamente 
conhecidas. Pobreza de espírito! 

Limitada à escolha entre ape-
nas dois candidatos, considere-
mos todos, conscientemente, 
fazer uma escolha que leve este 
país para um desenvolvimento 
sustentável até onde nos seja 
possível. Incrementando as ati-
vidades que contribuem para o 
crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB): agropecuária, o setor 
de serviços, indústria e comércio.   

Em paralelo, dar-se priorida-
de à Educação! O Brasil ocupa o 
53º lugar em educação, entre 65 
países avaliados (PISA) com 731 
mil crianças ainda fora da escola 
(IBGE). Sem comentários! 

Não nos deixemos levar por pa-
lavras fáceis, patrióticas, e promes-
sas vãs, mas apenas sopesar o que 
os candidatos, se eleitos, podem 
nos oferecer – dentro de nossa re-
alidade - para mantermos este um 
país democrático, unido, com seu 
povo bem alimentado, bem-edu-
cado, bem politizado. Não nos dei-
xemos levar apenas por números 
da Economia, manuseáveis todos. 
Tomemos consciência do Brasil 
real sem virar-se para o outro lado. 

Atentemos para as palavras 
do secretário-geral das Nações 
Unidas nos três parágrafos ini-
ciais acima. Releia-os.

 Vote consciente!!!

Vote consciente

Histórias de Dona Ilda

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

Nozes no quintal
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Para quem mora na cidade a expressão é bas-
tante estranha, como se as nozes são importadas?

Fui verificar o chão do nosso sítio e encontrei 
dezenas caídas sobre a grama!

Aquilo me admirou,e recolhi muitas nozes 
para minha casa!

É porque não fazemos brigadeiros de nozes?
Que delícia; substituindo chocolate por nozes.
Para quem não sabe,temos a pekan, ”a nós 

brasileira“. Desconheço a origem e o país de 
onde veio.

Depois de saborea-lá, pude sentir o quanto 
ela é superior à sua concorrente. Para os holan-
deses da antiga comunidade Holambra, se inte-
ressaram por esse vegetal e plantaram milhares 
de pés em seus sítios, onde eles próprios e seus 
descendentes fazem a colheita.

Em Jaguariuna, em certa ocasião vi lotearem 
dentro da cidade, uma grande áreas quê outro-
ra havia sido um sítio com grande plantação de 
árvores “pikanzeira”, praticamente todos os lo-
tes ficaram com alguma planta em suas áreas.

Infelizmente a divulgação do cultivo da nóz 
deve ser pequena. São as nossas riquezas que a 
muitos passam desapercebidos.

E então a gente se lembra da carta de Pêro 
Vaz de caminha, quando escreveu sobre a nos-
sa terra:  “em se plantando, tudo se dá “.

Só é preciso que se plante inteligentemente! 
E muito!
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Município abre processo seletivo para 

contratação temporária de Bibliotecário

Inscrições para recenseadores  
encerram no próximo dia 26

A Prefeitura de Holambra 
publicou nesta segunda-fei-
ra, dia 17 de outubro, edital 
de abertura de processo sele-
tivo para contratação, em ca-
ráter temporário, de bibliote-
cário. As inscrições, gratuitas, 
devem ser feitas até o dia 24 
deste mês no Departamento 
de Administração e Recursos 
Humanos instalado no Paço 
Municipal, que fica na Alame-
da Maurício de Nassau, 444, 
no Centro. O atendimento é 
realizado das 8h às 11h30 e 
entre 13h e 15h. É necessário 
apresentar cópia do RG.

De acordo com o edital, 
podem se inscrever brasi-
leiros com 18 anos ou mais 
(na data de contratação) que 

tenha Curso Superior Com-
pleto e registro no Conselho 
Regional de Bibliotecono-
mia. A remuneração é de R$ 
3.002,36 e a carga horária de 
40 horas por semana.

O processo seletivo se faz 
necessário, de acordo com a 
diretora municipal de Admi-
nistração e Recursos Huma-
nos, Grassi Gomes, pois foram 
esgotadas as convocações de 
concurso público para esta 
vaga. A relação dos candida-
tos que tiverem a inscrição 
deferida ou indeferida será 
divulgada em 25 de outubro 
no Diário Oficial Eletrônico da 
Prefeitura, em www.holam-
bra.sp.gov.br, onde também 
se encontra o edital completo.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística abriu 
na última segunda-feira, dia 
17, inscrições para contrata-
ção temporária de 8 recense-
adores para o Censo Demo-

gráfico 2022 em Holambra. 
As inscrições devem ser rea-
lizadas até 26 de outubro no 
Centro de Cultura e Eventos, 
ao lado do Moinho. O horário 
de atendimento é de segunda 

dados para o planejamento 
e execução de políticas pú-
blicas e investimentos”, res-

salta o diretor municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Habitação, Reinaldo Pavão.

a sexta-feira, das 8h às 15h.
De acordo com o IBGE, 

que abriu concurso público 
em dezembro do ano passa-
do, o processo para seleção 
de trabalhadores foi simpli-
ficado a fim de que seja pos-
sível concluir a coleta ainda 
neste ano. Os interessados 
devem preencher ficha de 
inscrição e aguardar o cha-
mado para treinamento. É 
necessário ser maior de 18 
anos, ter concluído o 2º grau 
e ter flexibilidade de horário. 
A remuneração irá variar de 
acordo com a produção. É 
preciso apresentar RG, CPF, e 
comprovantes de residência 
e de escolaridade.

“Além de promover gera-
ção de emprego e renda na 
cidade, vale reforçar que tra-
ta-se de uma atividade mui-
to importante, que fornece 
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Boletim Covid-19 – 
20/10/22

Casos confirmados

Casos suspeitos Casos descartados
 10686 Casos acompanhados 

pelo Departamento de Saúde

4916 Casos 
acompanhados 
pelo Departamento 
de Saúde

 4896 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar

0     Casos acompanhados pelo Departamento de Saúde
0     Isolamento domiciliar
0     Em internação hospitalar  15602 Total de atendimentos

20 Óbitos
0  Em leito de 
observação na 
Policlínica Municipal

ACE promove workshop 
de mídias sociais na 

próxima quarta

A Associação Comercial 
e Empresarial de Holambra 
promove no seu auditório 
em 26 de outubro, das 17h30 
às 19h30,  o Workshop de 
Mídias Sociais – Aprenda a 
usar, a fazer conversão para 
venda, a trabalhar o atendi-
mento e o pós-venda nas re-

des digitais.
As Inscrições poderão 

ser realizadas através do 
site  https://wa.me/mes-
sage/T2F7RJUOICVJK1 ou 
pelo telefone (11) 98873-
5259 (WhatsApp do setor 
comercial da ACE Holam-
bra, com Tânia Santana).

As inscrições estão abertas na associação 
até segunda e são gratuitas para associados

Cooperativas de crédito avançam e 
contribuem para empoderamento 

financeiro dos associados

Com mais de um século 
de atuação no Brasil, o coo-
perativismo de crédito reú-
ne cerca de 13,9 milhões de 
associados em todo o país. O 
número registrado em 2021 
é 17% superior ao do ano 
anterior, segundo o Anuário-
Coop 2022. O levantamen-
to ainda revela que o setor 
gera mais de 89 mil empre-
gos diretos, fomentando o 
desenvolvimento regional e 
geração de renda nas áreas 
de atuação. 

Relacionamento próximo 
e humano: diferencial 
gera impacto positivo

Os diferenciais do coope-
rativismo nas comunidades 
podem ser constatados, na 
prática, em Poá (SP), onde 
o  projeto “Somos Todas 
Marias” tem fortalecido 
empreendedoras da peri-
feria. O “Somos Todas Ma-
rias” foi criado a partir da 
união de quatro mulheres 
com carreiras consolidadas 
que pesquisaram profun-
damente a realidade da mi-
croempreendedora que atu-
am no entorno das regiões 
centrais das cidades. Duas 
fizeram uma imersão em 
Bangladesh com o profes-
sor Muhammad Yunus, que 
levou para o mundo o mi-
crocrédito como estratégia 
de inclusão econômica de 
mulheres invisíveis ao sis-
tema. Com o conhecimen-
to adquirido, escolheram 
o município de Póa para se 
unirem a donas de salões de 
beleza e desenvolverem a 
startup social que tem como 
objetivo oferecer ferramen-
tas para que, tenham negó-
cios sustentáveis e sejam 
agentes de impacto social 
coletivo. 

Sicredi conta com mais de 
6 milhões de Associados

A atuação voltada para o 
empoderamento financeiro 
dos associados e o forte vín-
culo com as pessoas, como 
ocorre em Poá (SP) estão en-
tre os propósitos do modelo 
de negócio que celebra em 
20 de outubro o Dia Inter-
nacional do Cooperativismo 
de Crédito com o tema “For-
taleça seu futuro financeiro 
juntando-se a uma coopera-
tiva de crédito”. Para o presi-
dente da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Manfred Dasenbro-
ck, essa reflexão representa 
o trabalho das instituições 
financeiras cooperativas 
como o Sicredi que, a partir 
do legado dos fundadores, 
atuam para a construção de 
uma sociedade mais próspe-
ra. “Somos uma cooperativa 
aberta para todos e estamos 
presentes nos locais onde as 
pessoas mais precisam, ge-
rando valor por meio da pro-
ximidade com o associado. 
Nosso desempenho forta-
lece conceitos importantes 
como ajuda mútua e colabo-
ração. Por isso, trabalhamos 
para oferecer as soluções fi-
nanceiras adequadas a cada 
necessidade dos nossos as-
sociados, visando também 
o desenvolvimento das ci-
dades e regiões por meio de 
iniciativas sustentáveis e do 
crédito consciente que faz o 
país crescer, gerar renda e 
negócios”, analisa.

Parceria com o 
agronegócio é destaque: 
Sicredi é vice-líder em 
crédito rural no país

Com raízes no campo, o 
cooperativismo de crédito 
tem um histórico de parceria 
com o produtor rural. Duran-

te o Plano Safra 2021/2022 
o Sicredi liberou R$ 37,3 bi-
lhões em crédito rural para 
produtores associados de 
todo o país. A cooperação 
com o campo tem consolida-
do  a instituição como a se-
gunda maior financiadora do 
setor agro nacional, posição 
que o Sicredi também alcan-
çou no ranking mais recente 
da Febraban.

Tripé Econômico, Social e 
Ambiental: a fortaleza do 
Sicredi

O Sicredi integra o Pac-
to Global desde fevereiro de 
2020. Conectada aos prin-
cípios do cooperativismo, a 
instituição financeira coope-
rativa já desenvolve, ao longo 
de sua história, projetos que 
estão diretamente ligados 
aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), 
estabelecidos pela ONU. 

“Com as iniciativas de-
senvolvidas por nossas co-
operativas, fomentamos o 
protagonismo feminino com 
os Comitês Mulher e a educa-
ção financeira, por meio das 
ações do Programa Coopera-
ção na Ponta do Lápis, além 
do fomento à educação com o 
Programa A União Faz a Vida 
(PUFV), principal iniciativa 
de responsabilidade social do 
Sicredi com mais de 180 mil 
professores envolvidos. São 
inúmeras ações que mostram 
a nossa preocupação com as 
pessoas, sejam elas os asso-
ciados, sejam os colaborado-
res. Tanto que, recentemente, 
o Sicredi foi premiado como 
uma das melhores empresas 
para trabalhar na categoria 
“Instituições Financeiras - Co-
operativas de Crédito”, pela 
GPTW (Great Place to Work)”, 
finaliza Dasenbrock. 

Neste 20 de outubro, Sicredi celebra o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, 
buscando melhorar a vida das pessoas. Um exemplo pode ser visto em Poá (SP), onde a atuação 

da instituição com empreendedoras por meio da parceria com a startup social “Somos Todas 
Marias” reforça, na prática, os diferenciais deste modelo de negócio
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Programação especial de aniversário 

será para todas as idades

na estão previstas mais uma 
edição do Brincando no Bair-
ro, desta vez no Imigrantes, 
além de sessão de cinema no 
Fundão e duas apresentações 
do espetáculo teatral Édipo 
Rei, no Teatro Municipal.

No sábado, a partir das 
9h, a criançada poderá se di-
vertir a valer com brinque-
dos infláveis, pintura facial, 
atividades esportivas, ginca-
nas e distribuição de pipo-
ca e algodão-doce durante 
o Brincando no Bairro, que 
ocorrerá no Imigrantes, na 
praça da Quinta-feira de Sa-
bores. “As atividades acon-

tecerão entre 9h e 14h. Será 
uma manhã de muita alegria 
para meninos e meninas ho-
lambrenses”, disse o diretor 
municipal de Esportes, An-
dré Luís Buzzerio.

Mais tarde, às 19h, o filme 
Pets Unidos será exibido no 
Barracão da Igreja do bair-
ro Fundão – mesmo horário 
em que o Teatro Municipal 
recebe a primeira, de duas 
sessões, do espetáculo Édipo 
Rei. A classificação indicativa 
da peça é de 13 anos. No do-
mingo, dia 23, ela volta a ser 
apresentada também às 19h.

De acordo com a direto-

ra municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Caratti, 
as sessões, tanto de cinema 
quanto de teatro, contam 
com número de vagas limita-
do para garantir a segurança 
e comodidade de todos. A en-
trada se dará por ordem de 
chegada. “Fazemos um con-
vite para que as famílias ho-
lambrenses se reúnam e par-
ticipem das comemorações 
de 31 anos de nossa cidade. 
Preparamos tudo com muito 
carinho e programamos atra-
ções que, estou certa, irão 
agradar moradores de todas 
as idades”.

Adultos, jovens e crianças terão nos próximos dias várias opções de eventos 
que fazem parte das comemorações do aniversário da cidade

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

descubra agora!

Confira a programação 
gratuita de aniversário:
22 de outubro, a partir das 9h:
Brincando no Bairro com brinquedos infláveis, pintura facial, 
atividades esportivas, gincanas e distribuição de pipoca e al-
godão-doce
Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

22 de outubro, às 19h:
Sessão de Cinema com o filme Pets Unidos
Local: Barracão da Igreja do bairro Fundão

22 de outubro, às 19h:
Espetáculo Édipo Rei - classificação indicativa: 13 anos
Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

23 de outubro, às 19h:
Espetáculo Édipo Rei - classificação indicativa: 13 anos
Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

27 de outubro, a partir das 9h:
Ato Cívico com apresentações artísticas dos Gaiteiros de Ho-
lambra, Grupo Reviver, dança típica holandesa, Fanfarra Ami-
gos de Holambra, chuva de pétalas e degustação de bolo
Local: Paço Municipal

27 de outubro, a partir das 17h:
Show do Grupo Pura Opção na Quinta-feira de Sabores
Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

28 de outubro, a partir das 19h30:
Shows Gospel
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

29 de outubro, às 9h:
Inauguração da Exposição Permanente “Histórias que mo-
vem moinhos”
Local: Moinho Povos Unidos
Gratuito apenas para moradores com Cartão Cidadão

29 de outubro, a partir das 19h30:
Shows de Thaeme e Thiago e de Bruno Valente
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Outubro é o mês de ani-
versário de Holambra e a 
Prefeitura preparou, durante 

todo o mês, uma programa-
ção especial e gratuita para 
celebrar a data. Esta sema-
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A Tragédia Grega, escrita por Sófocles em 427 a.C., 
será apresentada em Holambra

Édipo Rei entra em 
cartaz no teatro 
municipal neste 
fim de semana

pela maioria do público”.
Os ingressos serão gratui-

tos e poderão ser retirados 
na portaria do teatro a partir 
das 18h:00 do dia da apre-
sentação. Entrada liberada 
para maiores de 13 anos.

Vale a pena conferir!

Ficha Técnica:
Adaptação de texto: Henrique Grasso, Direção de cenas: Henrique 
Grasso, Direção Geral : Antonio Carlos Théko, Direção musical: Wes-
ley Anjo, Cenografia: Blenda Belo, Figurinos: Maria Inês Vilela, Pro-
dução executiva: Cia Galhofeiros/ Abrakortina e grande elenco.

Moinho Povos Unidos 
passa por revitalização e 
mantenção

 Associação Povos Unidos tem um cronogra-
ma anual para cuidar de toda manutenção do 
Moinho  e segue esse protocolo rigorosamente 
com o intuito de  manter o bem público em per-
feitas condições para visitação.

Os trabalhos deverão ser concluídos em mea-
dos de novembro.

O Teatro Municipal de 
Holambra apresenta nesse 
sábado, 22 e domingo, 23, 
a peça teatral Édipo Rei. As 
apresentações terão início às 
19h:00.

Para a montagem dessa 
grande obra prima do tea-
tro mundial, se reuniram: 
duas companhias de teatro, 
Cia Galhofeiros de Holambra 
e Abrakortina da região de 
Campinas, participação de 
atores convidados e também 
uma companhia de dança. 
Segundo o diretor geral da 
peça, Antonio Carlos Théko, 
“o grande desafio do grupo 
foi ensaiar separadamente, 
se reunindo apenas para os 4 
últimos ensaios gerais”. o di-
retor garantiu que esse fator 
serviu para fortalecer o ímpe-
to de apresentar essa grande 
história quase desconhecida 

Rede pluvial e rede de esgoto: 
você sabe a diferença?

Você sabia que a rede 
pluvial (água de chuva) 
não pode estar ligada à 
rede coletora de esgoto? O 
coordenador de Engenha-
ria e Operações da conces-
sionária Águas de Holam-
bra, Alan Pedra, explica: 
“Muita gente não sabe, 
mas essa ligação (rede 
pluvial na rede de esgo-
to) é irregular não só para 
residências, mas também 
em imóveis comerciais e 
industriais. A tubulação da 
rede de esgoto é dimensio-
nada para receber somente 
o esgoto doméstico. Sendo 
assim, não tem capacidade 
para suportar o grande vo-
lume proveniente das águas 
de chuva, podendo ocorrer 
transbordamentos”.

Além da questão do diâ-
metro das redes, Alan comen-
ta que há outras diferenças. 
“A rede pluvial coleta a água 
de chuva por meio das bocas 
de lobo (bueiros), que ficam 
próximas às calçadas. Já as 
redes coletoras de esgoto são 
dimensionadas para receber 
exclusivamente efluentes, 
que são resíduos líquidos 
provenientes de diversas 
atividades que utilizam água 
nas residências, como cozi-
nhas e sanitários”, afirma.

Alan lembra ainda que 

o esgoto lançado incorre-
tamente na rede pluvial vai 
diretamente nos corpos hí-
dricos (rios, córregos, lagos 
e ribeirões), poluindo os ma-
nanciais. “É importante que 
as pessoas verifiquem suas 
redes. Assim, estão contri-
buindo para a preservação 
do meio ambiente e para a 
saúde da população”, conclui.

Fique atento: 
– A água de chuva não 

pode estar ligada à rede de 
esgoto. Esta prática cau-
sa transtornos e prejuízos, 
pois provoca entupimento, 
rompimento de tubulação e 
transbordamento de esgoto 
nas ruas ou dentro do imóvel;

– As águas de chuva de-
vem ser conduzidas para as 
sarjetas, de onde vão para as 
bocas de lobo e seguem seu 
trajeto para córregos, ribei-

rões e rios;
– Para verificar se as 

instalações de sua residên-
cia estão corretas, basta 
jogar um pouco de corante 
no ralo do quintal de seu 
imóvel. Se a água colorida 
chegar até a sarjeta, signi-
fica que a ligação está cor-
reta;

– Para regularizar as 
instalações, tanto da liga-
ção da rede de esgoto do 
imóvel ou para deslacrar a 

caixa de inspeção, é preciso 
contatar o serviço de um pe-
dreiro de sua confiança. 

Uso Correto Da Rede 
Coletora De Esgoto

Alan Pedra lembra ain-
da que a rede coletora de 
esgoto - pias, ralos e vasos 
sanitários, não deve ser uti-
lizada para descarte de óleo 
de cozinha usado e gordu-
ras em geral, papel higiê-
nico, cotonetes, preservati-
vos, absorventes higiênicos, 
fraldas descartáveis, fios de 
cabelo, peças íntimas, entre 
outros objetos. “Usando a 
rede de forma correta, todo 
o sistema de esgotamento 
sanitário funciona de ma-
neira positiva e em prol 
da saúde de todos. É uma 
responsabilidade de todos 
nós”, finaliza.
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Confira os 
resultados da 
13a rodada:

Tabela de jogos da 14ª rodada:
Sexta-feira, 21 de outubro, às 19h: Grêmio Holambra x Joinville 
(Estádio Municipal)
Sexta-feira, 21 de outubro, às 20h40: Nacional x Jack Flores 
(Estádio Municipal)
Sábado, 22 de outubro, às 14h45: Tamo Junto x Resenha  
(Estádio Municipal)
Sábado, 22 de outubro, às 16h45: Galáticos x Vila Nova  
(Estádio Municipal)
Domingo, 23 de outubro, às 8h30: Los Hermanos x CRB  
(Estádio Municipal)
Domingo, 23 de outubro, às 10h30: Real Conquista x Imigrantes 
(Estádio Municipal)
Domingo, 23 de outubro, às 8h30: Bar Sem Lona x Brasiliense 
(Campo do Fundão)
Domingo, 23 de outubro, às 10h30: Tokka Natural x Figueirense 
(Campo do Fundão)

Vila Nova 4 x 1 Bar Sem Lona

Imigrantes 3 x 0 Galáticos

Figueirense 4 x 0 Internacional

Resenha 5 x 2 Los Hermanos

Joinville 4 x 2 Nacional

Jack Flores 0 x 0 Tamo Junto

CRB 8 x 0 Tokka Natural

Galunáticos 2 x 3 Real Conquista

Brasiliense 1 x 2 Grêmio Holambra

CRB goleia Tokka Natural 
com placar de 8x0

Times podem se 
inscrever para Copa 
Futsal de Holambra 

2022 a partir de 
segunda

A Prefeitura abre na 
próxima segunda-feira, dia 
24 de outubro, inscrições 
para a Copa Futsal de Ho-
lambra 2022, que será rea-
lizada entre os dias 7 de no-
vembro e 14 de dezembro 
no Ginásio Municipal. Para 
participar é preciso mani-
festar interesse presencial-
mente no Departamento 
Municipal de Esportes, que 
fica na Rua Dr. Jorge Latour, 
s/nº, no Parque dos Ipês. É 
necessário apresentar Car-
tão Cidadão. As vagas são 
limitadas.

De acordo com o dire-
tor municipal de Esportes, 
André Luís Buzzerio, é pre-

ciso que cada equipe seja 
composta por 12 integran-
tes do sexo masculino e que 
tenham mais de 16 anos. Só 
serão permitidos três par-
ticipantes que residam fora 
do município.

“O time campeão e o vi-
ce-campeão receberão me-
dalha. O artilheiro e o go-
leiro menos vazado, troféu”, 
explicou o diretor. “Fica 
aqui meu convite para que 
os amigos se reúnam, mon-
tem equipes e venham par-
ticipar conosco desta gran-
de celebração ao esporte”.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone (19) 3802-4711.

A rede balançou 41 vezes 
durante a 13ª rodada do Cam-
peonato de Futebol Amador 
de Holambra, realizada entre 
os dias 13 e 16 de outubro no 
Estádio Municipal Zeno Ca-
pato e no Campo do Fundão. 
Mais uma vez, com goleada 
na casa dos 8 tentos: o CRB 
atropelou o Tokka Natural, 
que não marcou (confira os 

resultados abaixo).
Ontem, quinta-feira, as 

equipes Internacional e Galu-
náticos entraram em campo 
para a disputar o primeiro 
jogo da da nova fase da roda-
da (até o fechamento dessa 
edição não tivemos o resul-
tado da partida). Os jogos da 
14ª rodada seguem até do-
mingo, dia 23, 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 da 
competição receberão tro-
féus 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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Quando compreenderes que a tua alegria depende 
exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento

● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ●
Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- 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)

Com experiência 
Interessados enviar currículo para  financeiro@geraldofrade.com 
Ou levar pessoalmente na  Rua Campo de Pouso, 826 – Centro – Holambra 
Telefone para mais informações: (19) 3802-3044 e 3802 2446

Contrata

MECÂNICO

Com experiência 
Interessados enviar currículo para  financeiro@geraldofrade.com 
Ou levar pessoalmente na  Rua Campo de Pouso, 826 – Centro – Holambra 
Telefone para mais informações: (19) 3802-3044 e 3802 2446

Contrata

AJUDANTE ESTOQUE

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. Te-
lefone: (19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmi-
ca, texturas e novas tendências. Técnica pro-
fissional 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.

temos vaga para

gerente de pátio oficina
auxiliar de vendas

Entregar currículo 
na Rua Lisiantus, 24

centro

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores associados da Cooperativa 
Veiling Holambra, convocados para a Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 03 de 
novembro de 2022, à rodovia SP 107, km 27, Zona 
Rural, no Município de Santo Antônio de Posse, 
estado de São Paulo, CEP 13833-585, às 15h em 
primeira convocação, com a presença de dois ter-
ços dos associados, ou às 16h, em segunda con-
vocação, com a presença de metade e mais um 
dos associados, ou ainda, às 17h, em terceira con-
vocação, com a presença de no mínimo 40 (qua-
renta) associados, conforme normas estatutárias.
Cumprindo com o artigo 26, parágrafo 2º, do es-
tatuto da CVH, o sócio que chegar após o encer-
ramento do livro de presenças, não poderá tomar 
parte nas votações.

Ordem do dia: 
1. Orçamento/Investimentos 2023.
2. Alterações estatutárias – Artigos 71 e 36 §4º.
3. Autorização ao CONAD para contrair eventual 
empréstimo para contingência de curto prazo em 
2023.
4. Autorização ao CONAD para contrair emprésti-
mos a baixo custo, destinados a investimentos, para 
redução proporcional da taxa do fundo rotativo. 
5. Investimento em propriedade da CVH para utili-
zação pela Cooperativa de FLV, mediante locação 
com valor de aluguel progressivo e colaboração 
com prestação de serviços à cooperativa FLV.
6. Outros Informativos 

Para efeito de cálculo de quórum de instalação da 
assembleia, o número de associados, nesta data, 
é de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro).

Santo Antônio de Posse, 21 de outubro de 2022.

Presidente
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Nova etapa da Operação 
Cata-Bagulho começa na 
próxima segunda-feira
O Departamento Muni-

cipal de Serviços Públicos 
irá realizar a partir da próxi-
ma segunda-feira, dia 24 de 
outubro, mais uma fase da 
Operação Cata-Bagulho para 
coleta de móveis danificados, 
pneus velhos e restos de poda 
em todo o município. A ação, 
desta vez, seguirá até 1º de 
novembro, pois ocorrerá em 
duas etapas em função do fe-
riado de aniversário da cidade 
(27) e do ponto facultativo do 
Dia do Servidor Público (28). 
Realizada periodicamente, 
a iniciativa tem por objetivo 
impedir o depósito irregular 
de lixo em terrenos baldios 
e vias da cidade, evitando o 

acúmulo de detritos e a pro-
liferação de insetos e animais 
peçonhentos.

De acordo com o diretor 
da pasta, José Marcos de Sou-
za, os itens devem ser descar-
tados na frente das residên-
cias pelos moradores antes 
das 7h30, de acordo com o 
cronograma de bairros (con-
fira abaixo). Lixo doméstico, 
restos de construção civil e 
materiais eletrônicos não se-
rão recolhidos neste trabalho.

Em caso de chuva, a ação 
pode ser cancelada. A etapa 
seguinte da Operação Cata-
-Bagulho está prevista para 
ocorrer entre os dias 14 e 18 
de novembro.

Cronograma por bairros:
Segunda-feira, 24 de outubro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot 
e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 25 de outubro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das 
Flores e Centro
Quarta-feira, 26 de outubro: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho
Segunda-Feira, 31 de outubro: Residencial Moinho, Residencial Van den 
Broek e Pinhalzinho
Terça-feira, 1º de novembro: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e  
Residencial Flor D´Aldeia

Famílias inscritas no CadÚnico 
devem comparecer no CRAS 

para fazer atualização dos dados

O Departamento de Pro-
moção Social de Holambra 
faz um alerta para a necessi-
dade de atualização dos da-
dos de famílias inscritas no 
Cadastro Único, usado como 
referência para a liberação 
de benefícios assistenciais 
do Governo Federal. Em 
Holambra, o procedimento 
deve ser realizado até 11 
de novembro no Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS).

De acordo com a dire-
tora da pasta, Viviane Fur-
geri, das 295 famílias que 
precisavam atualizar as in-
formações, 191 ainda não 
fizeram a revisão. “Desde 
agosto temos feito ligações 

telefônicas ou enviado men-
sagens por meio do aplica-
tivo WhatsApp solicitando 
o comparecimento de um 
representante da família ao 
CRAS, entretanto há muitas 
que ainda não vieram”, dis-
se. “Quem deixar de fazer 
essa atualização de cadas-
tro pode ter benefícios sus-
pensos e até cancelados”.

Para a revisão é neces-
sário apresentar documen-
tos originais de todos que 
moram na casa, como RG, 
CPF, carteira de trabalho, 
holerite, título de eleitor, 
certidão de nascimento e/
ou casamento, extrato de 
benefício (caso receba), 
comprovante de endereço 

e declaração de matrícula 
escolar das crianças.

A atualização cadastral é 
uma exigência do Governo 
Federal e tem como finali-
dades assegurar a qualida-
de dos dados e garantir que 
as informações registradas 
estejam de acordo com a 
realidade das famílias. A re-
visão é necessária para que 
os inscritos sigam na lista 
de programas sociais para 
receber o Auxílio Brasil e o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), por exemplo. 

Mais informações sobre 
a ação podem ser obtidas no 
CRAS, que fica na Praça dos 
Pioneiros, no Centro. O tele-
fone é o (19) 3802-1915.
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Turnê Barão49

E lá se vão 40 anos desde que Léo Jaime indicou um amigo a Guto Goffi, Roberto Frejat, Dé e Maurício Barros. Ah! O amigo do Léo 
era Cazuza, claro. Contando uma versão nova de uma velha história, o Barão Vermelho, hoje composto por Rodrigo Suricato (gui-

tarra, violão e voz), Fernando Magalhães (guitarra e violão), Guto (bateria) e Maurício (teclados e vocais) comemora as quatro décadas com 
a pompa, a circunstância e os solos de guitarra que a ocasião pede. Para comemorar, a banda se apresenta no dia 05 de novembro, um sábado, no 

Tokio Marine Hall, em São Paulo. “Tocar em SP é sempre uma alegria! O público paulista sempre nos prestigiou desde o início da banda, por isso estamos felizes 
de levar a turnê BARÃO40 que celebra quatro décadas na estrada. Eu, particularmente, me divirto bastante, porque adoro os bares, restaurantes e a eletricidade 
típica dessa megalópole”, diz um animado Maurício Barros.

O sonho não acabou

Na noite de terça-feira (18), O jogo acabou para o cozinhei-
ro Enzo, de 23 anos, um dos cinco TOP’s do programa. Ele 
deixou o MasterChef Profissionais depois de ter o pior de-
sempenho em duas provas consecutivas. Na receita com o 
porco, ele não conseguiu atingir as expectativas de Erick 
Jacquin, que alegou que o concorrente “prometeu uma 
coisa e entregou outra”. Já no desafio vegano, o gaúcho 
apresentou uma sobremesa “amarga demais” e um prato 
principal “muito apimentado”, segundo o chef francês. Na 
verdade, quando um dos três chef’s invoca com algum 
candidato fica difícil e Enzo, que é marrento, e é tudo que 
eles não gostam. Uma pena. 

O homem do baú

Um tapa com luva de pelica

Estreou na quarta-feira (19), no Star+,  a série “O Rei da TV”, baseada na vida de um dos maiores 
comunicadores do país: Silvio Santos. Para celebrar esse lançamento, foi realizado no Auditório 
do Ibirapuera um grande evento com a presença dos talentos e equipe envolvida na produção, 
além de executivos e personalidades que prestigiaram uma noite tão repleta de surpresas quan-
to o homenageado. “Eu acho que o Silvio tem uma coisa curiosa que é o fato de que todo mundo 
conhece o Silvio, só que ninguém sabe do Silvio inteiro. Parece que existe um Silvio para cada 
geração, a depender da idade: ou ele é o dono do SBT, ou ele tem um programa de auditório, ou 
ele é o cara que estava na casa da avó de alguém”, disse o diretor Marcus Baldini. Na tela, “O Rei 
da TV” é vivido por atores de diferentes gerações que interpretam o personagem nas diversas 
fases da vida. José Rubens Chachá (foto) dá vida a Silvio na fase madura. Além de Leona Cavalli, 
que faz o papel de Iris Abravanel, os atores Larissa Nunes, Leandro Ramos, Paulo Nigro, Cássia 
Damasceno, Pascoal da Conceição também marcaram presença no evento, conversando com os 
jornalistas até o momento da exibição do primeiro episódio. Mas, se não está feliz com a atuação 
de José Rubens Chachá e Mariano Mattos Martins na TV, o que chamou a atenção do patrão foi o 
trabalho de Velson D’Souza, que viveu o comunicador no musical Silvio Santos Vem Aí.

Tanto João Guilherme, filho do cantor Leonardo, 
como Júnior Lima, filho de Xororó, tomaram deci-
sões contrárias do pai e tio, sucessivamente, em re-
lação à política. Ele e Júnior Lima foram valentes ao 
ir contramão da família. João não deu trégua. Sem 
citar nomes, João também rebateu vários comentá-
rios, em sua rede social, inclusive deu uma respos-
ta redonda à fala da dondoca Poliana Rocha “devia 
respeito às escolhas de Leonardo porque este arcou 
com sua pensão alimentícia até o herdeiro completar 18 anos.” Que mesquinha, heim Poliana?  
E o filho de Leonardo respondeu: “Pensão é direito da minha mãe. Auxílio pra cuidar da criança 
que veio ao mundo por duas vias: mãe e pai”, declarou o artista, que se consagrou atuando em 
novelas infantis do SBT, como “Cúmplices de um Resgate” e “As Aventuras de Poliana do SBT.


