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Com mais de 90% vacinados e 
90 dias sem mortes, Holambra se 
prepara para Dia V de Vacinação

Quartas de final do Amador 
começam sábado, às 16h30

Papai Noel chega à Cidade  
das Flores amanhã 3 e 4 19 10

Holambrenses reforçam 
à torcida de Verstappen 

por título na F1
Max Verstappen poderá ser 

o primeiro piloto holandês a 
conquistar título de campeão 
da Fórmula 1. Para isso, terá 

que manter a vantagem frente 
ao inglês Lewis Hamilton nas 
próximas duas corridas, que 

acontecem em dezembro. Torcida 
em Holambra não faltará para 

que o neerlandês desbanque o 
heptacampeão mundial.

15 a 18
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Opinião2
O Governador João Doria 

anunciou, dia 24 de novembro, a 
flexibilização do uso de máscaras 
no estado de São Paulo em áreas 
abertas. A medida, que começa a 
valer a partir do dia 11 de dezem-
bro, está amparada em orientação 
do Comitê Científico do Estado e 
em dados positivos de avanço da 
vacinação e do cenário epidemio-
lógico. O uso das máscaras con-
tinua obrigatório em ambientes 
fechados e no transporte público.

Um ponto analisado pelos espe-
cialistas para a tomada de decisão, 
segundo o governo, foi o impacto de 
100% da capacidade de público em 
eventos culturais, esportivos e de la-
zer que está vigente em SP desde o 
dia 1º de novembro. As análises não 

identificaram aumento no cenário 
epidemiológico nos últimos 20 dias, 
demonstrando que a vacinação e as 
medidas de proteção mantiveram o 
controle da pandemia.

O Estado de São Paulo tem 
hoje 74,5% da população com 
esquema vacinal completo e deve 
ultrapassar, já nesta semana, a 
marca de 75%. São mais de 34,4 
milhões de pessoas acima de 12 
anos completamente imunizadas,

Este é um dado a se comemorar 
visando o esforço para a retomada 
do desenvolvimento, do funciona-
mento das instituições, de busca 
de geração de empregos e da reto-
mada da educação escolar. Deve-se 
muito à  participação da população 
que buscou cumprir seu papel no 

uso de máscaras, no distanciamen-
to social e  no crédito dado às vaci-
nas contra o coronavirus. 

Holambra está entre as cidades 
do estado com maior índice de va-
cinação. Mas, por outro lado é uma 
estância turística que recebe cen-
tenas de pessoas durante os finais 
de semana e nos feriados prolon-
gados. Assim é importante que as 
pessoas mantenham o distancia-
mento social assim como o uso de 
máscara para se evitar uma quar-
ta onda, que aos poucos vai apa-
recendo na Europa e nos ameaças 
pelo aumento do fluxo turístico dos 
que fogem do inverno europeu.

Um velho ditado é muito pró-
prio neste momento “O seguro 
morreu de velho!”

Flexibilização do uso das máscaras

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

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

Em entrevista ao jornalista e 
escritor italiano Roberto Saviano, 
há dois anos, o genial historiador 
e ensaísta israelense Yuval Noah 
Harari, nos colocava diante de uma 
realidade sobre o mundo em que 
vivemos e estávamos por viver.  

“O poder dos homens não 
é determinado pelo indivíduo, 
mas por uma coletividade, pois 
os seres humanos sozinhos são 
criaturas fracas. E acrescentou: o 
homem, avançou “na marra” da 
história, acumulando massacres 
sobre massacres para chegar 
onde chegou. Eu me pergunto 
se a ferocidade desse homem é 
parte do pacto para dominar este 
planeta...” E reponde: “no entanto 
os homens criaram um mundo 
melhor ao longo das últimas dé-
cadas graças à cooperação, não 
graças à guerra, à violência e ao 
extermínio.”

Especulando sobre este pen-
samento de Harari pesquiso e me 
defronto com um interessante (a 
meu ver) ensaio sobre o ‘homem 
planetário.” Para os mais curiosos, 
a matéria se econtra no site “Blog 
Espacial” de onde extrai o que se 
segue.

“Basicamente, o cidadão pla-
netário acredita que o mundo é o 

seu lugar, não apenas a cidade ou 
a casa que habita.

É consciente da sua função na 
sociedade, que é zelar pela pre-
servação e manutenção de todas 
as espécies de animais e plantas. 
Desta forma, ele contribui positi-
vamente para o meio ambiente e 
bem-estar da sociedade.

Educar, para a cidadania pla-
netária, significa discutir questões 
como meio ambiente, desigual-
dade social, alerta atômico bus-
cando, contudo, uma compreen-
são global dos conflitos, vendo 
os fatos como interdependentes, 
percebendo o conflito do seu país 
com os de outros países sejam 
eles próximos ou …”

E, mais uma vez, pedindo li-
cença a Harari, extraio seu seguin-
te pensamento sobre Educação: 
“estaria a humanidade a se tornar 
uma “classe inútil” face ao acelera-
do desenvolvimento tecnológico 
onde o aprendizado se tornaria 
mais difícil?”

Apesar de otimista, não acre-
dita nessa possibilidade, mas res-
salta: “desde que vultosos inves-
timentos na educação venham a 
ser feitos – contemplando como 
primordial a reeducação de pro-
fisionais – no sentido mais amplo 

da palavra. Sabidamente, alguns 
países não disporão de recursos 
– e, assim, abrir-se-ia o caminho 
para um novo colonialismo, eis 
que a capacidade que países te-
riam que reeducar sua mão de 
obra – em todos os níveis – a 
cada dez anos, ficaria aquém do 
desejável.” Atente, um novo colo-
nialismo!

E nesse ponto me amarguro 
ao imaginar que nosso imenso e 
portentoso Brasil – desde sempre 
– jamais levou a sério a educação 
de sua população, priorizando 
PIB´s e a economia, políticos coni-
ventes com o assalto ao dinheiro 
público e dele se locupletando 
descaradamente, ignorando a 
existência de cerca de 14 milhões 
de analfabetos com 15 anos ou 
mais (6,5% da população - IBGE), 
desconsiderando a carência de 
professores atualizados em todos 
os níveis. Uma tragédia nacional!

E imaginar-se que – segundo 
Harari - a atual revolução da inte-
ligência artificial e da biotecnolo-
gia nos oferece a possibilidade de 
mudar a própria humanidade e 
não apenas a economia, o que co-
memos, a sociedade e a política.  

Parece estarmos, nós, anos-luz 
da nova realidade.

Futuro sempre Presente

Histórias de Dona Ilda

Já temos cumpridos  muitos 
anos de luta, de preocupações, 
de alegria, de tristeza, de obje-
tivos alcançados, ou não, de 
conquistas, de vitórias, de al-
gumas decepções, de algumas 
pesquisas surpreendentes em 
nossa arte, de convívio com 
inúmeras pessoas, de nossos 
amigos, de poder estar curtin-
do nossa família, de ter sido 
premiada com muita saúde.

Enfim tudo isso é para que 
eu sempre agradeça a Deus 
por tudo o que nos tem pro-
porcionado.

Nem sei por quê comecei 
a pensar em nosso futuro: 
nos dias que nos esperam. O 
que se passou não deve ser 
esquecido, mas precisamos 
nos preocupar  agora como 
vamos preencher as 24 horas 
que temos a cada dia. Vamos 
começar a nos lembrar mais 
de nossa agenda e fazer uma 
relação de nossas obrigações 
mais prioritárias.

E quantas!!! Já fiz uma lista 
que quase não cabe em uma 
folha A4!!!

Por isso, cada minuto não 
pode ser desprezado! Seus 60 
segundos estão rodando no 
relógio da parede.

Certa vez levei um relógio 
para um concerto e o relojoei-
ro me disse:

- Posso tirar o ponteiro dos 
segundos?

- Não, por favor!
-Por quê?
- Por quê preciso não me es-

quecer o quanto eles correm!
Nosso tempo vai se tornan-

do cada vez mais curto! Por 
isso, não podemos desperdi-
çá-lo.

E as visitas que precisamos 
fazer? Não  podemos acumu-
lá-las, porque, muitas vezes, 

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

Minimizando

será tarde. E lá vem a agenda 
de novo! Lista nela!

Com cuidado, muito boa 
vontade, com certeza dare-
mos conta de toda=os os nos-
sos compromissos!

Agora a moda é  se usar um 
verbo que é  pouco usado em 
nosso vocabulário: minimizar.  
Seu significado, segundo Sér-
gio Ximenes é:” Tornar míni-
mo em grau, extensão, impor-
tância, etc.) 2 . Depreciar, fazer 
pouco de.”

Então, agora esse verbo 
está sendo usado pelas donas 
de casa que dizem:

- Estou minimizando minha 
casa.  Isso quer dizer que ela 
vai tirar de sua casa tudo que 
for inútil.

Na verdade é o que nós to-
dos já deveríamos ter feito há 
muito temo!

Outro verbo também usado 
é desapegar, cujo significado 
segundo Sérgio Ximenes, é: “ 
Desapegar: “desafeiçoar-(se), 
desunir(se) “

Então, esse deve ser um dos 
trabalhos prioritários em nos-
sa organização de nossa casa. 
Só assim teremos mais espa-
ços para podermos usufruir 
com mais prazer o local onde 
moramos.

Tenho certeza que amanhã 
mesmo começo a minimizar 
minha casa!!! 

Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51
Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120

Fundado em 9 de junho de 1994
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Holambra atinge mais de 90% vacinados 

e três meses sem mortes por Covid

Dia V de Vacinação contra o Coronavírus acontece amanhã
ponsável legal. Ele está dis-
ponível em www.holambra.
sp.gov.br, na aba Serviços, Va-
cina: Termo de autorização. 
O documento é obrigatório 
ainda que o jovem compare-
ça acompanhado.

“8% dos holambrenses 
que iniciaram o ciclo vacinal 
estão com o complemento 
atrasado. A maioria, pessoas 
entre 12 e 17 anos”, disse o 
diretor. “Esclarecemos que 
para que o antígeno tenha 
eficácia, é necessário receber 

as doses disponíveis, nas da-
tas corretas”.

Calendário fixo de 
vacinação

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
conta com dias e local fixos 
para a vacinação contra a Co-
vid-19. A imunização ocorre 
sempre às quartas e sextas-
-feiras no Salão da Terceira 
Idade. A aplicação é realizada 
por ordem de chegada entre 
8h e 12h e das 13 às 15h.

Balanço semanal divulga-
do pelo Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holambra 
revelou nesta quinta-feira, dia 
25 de novembro, o registro de 
7 novos casos de Covid-19 na 
cidade. O município alcança 
agora 90 dias sem mortes em 
função da doença.

Holambra contabiliza, 
desde o início da pande-
mia, 2.131 casos e 15 óbitos. 
Neste momento, 9 pessoas 
aguardam, em isolamento 

domiciliar, o resultado de 
exames. O bairro Imigrantes 
soma 596 confirmações, se-
guido do Centro com 197 e 
do Groot com 192 registros.

“A vacinação e os pro-
tocolos sanitários seguem 
sendo fundamentais na luta 
contra a Covid-19”, explicou 
o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 
“Pedimos que a higienização 
frequente das mãos, o uso de 
máscara e o distanciamento 

social sejam mantidos e que, 
acima de tudo, o prazo de re-
cebimento das três doses das 
vacinas disponíveis seja rigo-
rosamente seguido. Somente 
assim conseguiremos com-
bater, de vez, essa doença”.

Até o momento, 90,6% 
dos holambrenses já recebe-
ram a 1ª dose do antígeno. 
81,42% têm o ciclo comple-
to de imunização, ou seja: 
tomaram as duas doses ou o 
antígeno de dose única.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde realiza neste 
sábado, dia 27 de novembro, 
novo Dia V de Vacinação con-
tra a Covid-19. O atendimen-
to será realizado no Salão da 
Terceira Idade, das 8h às 13h, 
por ordem de chegada ou até 
o término das doses.

Poderão receber o antí-
geno moradores a partir de 
12 anos que ainda não foram 
imunizados; holambrenses 
que receberam a 1ª dose da 
vacina Butantan/CoronaVac 
há, pelo menos, 21 dias; ci-
dadãos que tomaram a 1ª 

dose do imunizante Fiocruz/
AstraZeneca há, pelo menos, 
8 semanas; pessoas a partir 
de 18 anos que receberam 
a 1ª dose da vacina fabrica-
da pela Pfizer há 21 dias ou 
mais e adolescentes entre 12 
e 17 anos que tomaram a 1ª 
dose do antígeno da Pfizer 
há mais de 8 semanas. Pes-
soas que tomaram a vacina 
fabricada pela Janssen de-
vem aguardar a divulgação 
da chegada desse imunizan-
te para a administração da 
2ª dose.

No sábado, dia 27, tam-

bém será distribuída a dose 
de reforço para moradores 
acima de 18 anos que rece-
beram a 2ª dose há, pelo me-
nos, 5 meses.

O diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias, reforça que, para a 
imunização, é necessário 
apresentar documento ofi-
cial com foto. No caso de 2ª 
ou 3ª dose é preciso levar o 
comprovante de vacinação 
anterior. Menores de 18 anos 
devem levar o Formulário 
de Autorização de Vacinação 
assinado pelos pais ou res-
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Saúde fará pente fino 
para descobrir quem 

não tomou vacina
Muita gente sofre com 

dores de cabeça, perde o 
dia de trabalho por conta 
de enxaqueca que impe-
dem de pensar, raciocinar 
ou até mesmo de execu-
tar tarefas simples do dia 
a dia. 

Sintomas de dores na 
cabeça são comuns a mais 
de 40% da população em 
geral. Muitas vezes as so-
luções são paliativas ou 
até mesmo reduzem par-
cialmente as dores por 
breve período de tempo. 

O que a maioria das 
pessoas não sabe é que a 
fisioterapia e principal-
mente a osteopatia são 
tratamento muito efica-
zes. diminuindo em até 
80% as crises e em muito 
casos curando totalmem-
te os sintomas. 

Enxaquecas e dores de 
cabeça estão relaciona-
das à falta de sono, priva-
ção ou baixa qualidade do 
sistema de reparo e sono.

Outra causa comum 
são tensões nos caminhos 
das artérias e veias que 
passam pelo pescoço e 
pelo crânio. É aqui que a 
fisioterapia osteopatica 
têm muito a ajudar. 

Além de entender se 
existem rotinas diárias, as 
dores, como po exemplo, 
por intoxicação alimen-
tar, consumo excessivo  
de alimentos industriali-
zados, de baixa qualidade 
nutricional, o fisiotera-
peuta atua liberando os 

caminhos das artérias e 
veias, deixando o sangue 
fluir mais fácil. Atuando 
com técnicas manuais ele 
é capaz de liberwr o fluxo 
sanguíneo equilibrando 
o sistema nervoso,  dimi-
nuindo a sensação de dor 
e potencializando o sono. 

Quando o sono melho-
ra, a eliminação de toxi-
nas se torna mais efetiva, 
aumemtando a limpeza 
do corpo e cérebro, o sis-
tema de alerta e dor dimi-
nui, causando alívio dos 
sintomas levando a cura 
por completo. 

A solução para o do-
res de cabeça frequentes 
exige uma abordagem 
segmentada. Com o ree-
quilíbrio da alimentação,  
sono e a liberação da pas-
sagem do sangue as chan-
ces de sucesso no trata-
mento são muito grandes. 

Você pode voltar acon-
quistar qualidade de vida 
e melhorar a produtivida-
de no trabalho.

Dr Danilo Pellegrino
Fisioterapeuta 

Osteopata
crefito 3 120 329

Dores de cabeça, 
sono e osteopatia

Como a fisioterapia e osteopatia tratam 
dores de cabeça e enxaqueca

O Departamento Munici-
pal de Saúde irá realizar nes-
te sábado, dia 27 de novem-
bro, uma busca ativa para 
localizar pessoas que não te-
nham recebido a vacina con-
tra a Covid-19 ou que estejam 
com alguma das três doses 
disponíveis atrasadas. A ação 
será realizada entre 8h e 13h, 
na Rota dos Imigrantes. Os 
agentes de saúde estarão em 
uma tenda instalada próxima 
à Escola Estadual Ibrantina 
Cardona e irão abordar as 
pessoas que estiverem circu-
lando pela principal via da ci-
dade. O objetivo é aumentar 
a cobertura vacinal no muni-
cípio, uma das mais efetivas 
da região.

“Este é um dos pontos 
mais movimentados da cida-
de. No sábado, muita gente 
aproveita para ir às com-
pras e queremos aproveitar 
esse momento para alcançar 
quem ainda não tomou a pri-
meira dose ou não comple-
tou o ciclo vacinal”, explicou 

o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Até o momento, 90,6% 
dos holambrenses já recebe-
ram a 1ª dose do antígeno. 
81,42% têm o ciclo comple-
to de imunização. Ou seja: 
tomaram as duas doses ou o 
antígeno de dose única.
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invistaemholambra.com.br boulevardholambra

Essa é uma importante conquista para todos nós 
que acreditamos no projeto e para todos os envolvidos 

que se esforçam dia a dia, nos últimos anos, 
para o início das operações e sucesso do . Royal Tulip Holambra

C O N C E D I D O  O 

3800.555519
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Interessados podem trocar livros 

em feira a partir de segunda

Alunos do 5º e 9º anos participam do 
SAEB na próxima semana

O Departamento Munici-
pal de Turismo e Cultura de 
Holambra realiza entre os 
dias 29 de novembro e 3 de 
dezembro, na Biblioteca Mu-
nicipal José Maria Homem 
de Montes, uma Feira de 
Troca de Livros. A ação tem 
como finalidades enriquecer 
o acervo, incentivar a leitu-
ra e o compartilhamento de 
obras literárias.

De acordo com a dire-
tora da pasta, Alessandra 
Caratti, estarão disponíveis 
para troca mais de 100 pu-
blicações de diversos gêne-
ros e que contam com mais 
de um exemplar disponível. 
Para participar, os morado-
res devem separar livros que 
estejam em bom estado de 

Alunos do 5º e 9º anos da 
rede pública municipal de en-
sino de Holambra irão partici-
par nos dias 29 de novembro 
e 2 de dezembro de mais uma 
edição do Sistema de Avaliação 
da Educação Básica, o Saeb. 
Realizado pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), o Saeb é realizado a 
cada dois anos e avalia conhe-
cimentos de Língua Portugue-
sa e Matemática para diagnos-
ticar a qualidade da educação 
em todo o Brasil.

No dia 29 de novembro 
realizarão o teste alunos das 
escolas Parque dos Ipês e Re-
canto das Palmeiras. Já em 2 
de dezembro será vez dos ho-
lambrenses matriculados nas 
unidades Novo Florescer, Maria 
José van Ham (Jardim das Pri-
maveras) e Jardim Flamboyant.

“Essa avaliação é importan-
tíssima pois retrata a realidade 
de cada escola e contribui para 

orientar as ações”, explicou a 
diretora municipal de Educa-
ção, Claudicir Picolo. “Neste 
momento, ela será ainda mais 
fundamental para mensurar o 
impacto da pandemia na apren-
dizagem e nos dar um melhor 
direcionamento”, concluiu.

A partir dos resultados desta 
avaliação é gerado o Ideb (Índi-
ce de Desempenho da Educação 
Básica), que varia de 0 a 10, con-
siderando a taxa de fluxo esco-
lar (aprovação) e as médias de 
desempenho no Saeb.

Em 2017 e 2019, Holambra 
registrou as duas maiores no-
tas de sua história na avaliação. 
Na última prova, o Ideb revelou 
que nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental I o número alcan-
çado (7,2) ultrapassa os resul-
tados paulista (6,5) e nacional 
(5,7) das escolas públicas.

Os resultados das provas 
realizadas na próxima semana 
devem ser divulgados no ano 
que vem.

conservação (confira abai-
xo as regras para as trocas). 
“Temos opções para toda a 
família. A ideia é substituir 
os títulos já lidos por novas 
histórias, dividindo experi-
ências com outros leitores”, 

explicou Alessandra. “Todos 
estão convidados.”

A Biblioteca Municipal 
fica na Rua Solidagos, 36, no 
bairro Morada das Flores, e 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

- Serão aceitos somente livros em bom estado de 
conservação.

- Serão aceitos livros de literatura adulta, juvenil ou infantil, 
nos mais diversos gêneros como romance, aventura, 
suspense, ficção, biografia e desenvolvimento pessoal.

- Não serão aceitos livros didáticos, dicionários, 
enciclopédias, religiosos e de áreas específicas, como por 
exemplo Direito, Artes e Administração.

- Não serão aceitos livretos infantis (livrinhos com poucas 
páginas).

- Não serão aceitos livros em outros idiomas.

- Não serão aceitos livros de bolso, como romances da 
coleção Harlequin (já existe uma grande quantidade no 
acervo).

- Gibis serão trocados por gibis ou na proporção de 2 para 
cada livro.

Regras para participar:
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Estudantes de holambra ilustram livro baseado 

em história real de superação e inclusão
Jorge Lander Kenworthy 

Estudantes de Holambra 
entre 10 e 17 anos tiveram a 
oportunidade de participar 
de um projeto muito espe-
cial, envolvendo ingredien-
tes como amizade, supera-
ção, esperança e inclusão: 
ilustrar o livro “Aninha em: 
eu não enxergo, eu vejo, Ele 
me olha”. Publicado de for-
ma independente por João 
Barreto, doutor em enge-
nharia, o livro é baseado na 
história de vida de Vanessa 
da Lima Silva, que em função 
de diabetes passou ainda jo-
vem por dois transplantes 
de órgãos e sofreu perda da 
visão. No sábado, dia 20 de 
novembro, não apenas João, 
o autor, mas também Vanes-
sa, que inspirou a obra, via-
jaram de Osasco a Holambra 
para um encontro com os jo-
vens ilustradores.  

João foi professor de Va-
nessa durante a graduação, 
e notou que a aluna passava 
por problemas de saúde. A 
convivência transformou o 
apoio em amizade, e surgiu 
a iniciativa em redigir o livro, 
colocada em prática apesar 
do professor não ter experi-
ência na área: “virei a noite 
escrevendo, terminei em 10 
ou 12 horas. O pensamento 
inicial era escrever um livro 
para crianças, mas acabou 
abrangendo um público mais 
amplo”, explicou.   

Posteriormente, o autor 
conversou com a amiga de in-
fância Diana Farias de Graaff, 
professora de artes no Colégio 
Participação, em Holambra. A 
ideia de que crianças e jovens 
colaborassem, mediante re-
muneração, com ilustrações 
foi uma decisão conjunta, e 
trouxe um diferencial: “pes-
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quisei e não achei títulos com 
ilustradores diferentes, com 
perfis diferentes, que não co-
nheciam o texto integral. O 
objetivo foi justamente aguçar 
a curiosidade, dar um tempe-
ro ao livro. Foi uma forma de 
fazer a inclusão acontecer”, 
explicou João.  

A professora Diana falou 
sobre a inclusão dos estudan-
tes durante o processo criati-
vo: “As crianças e jovens têm 
uma visão diferente dos adul-
tos, muitos deles não imagi-
nam a rotina de uma pessoa 
com deficiência. Fizeram os 
desenhos do jeitinho deles, 
com um olhar próprio de 
cada um, conhecendo apenas 
um trecho da história, e pude 
sentir uma energia muito 
boa de todos os envolvidos”, 
apontou.   

O estudante Lucas Fer-
reira Kenworthy, de 17 anos, 
confeccionou três ilustrações 
para o livro, e comentou: 
“Participar do projeto abriu 

muitas portas para uma série 
de coisas. O encontro me im-
pressionou muito, ver a posi-
tividade com que ela encarou 
tudo que aconteceu. Acho que 
é uma grande inspiração para 
mim e para os outros, me sen-
ti muito bem do lado dela, foi 
uma aula de vida”, concluiu.  

Atualmente Vanessa é pro-
prietária de uma empresa de 
locação de brinquedos e ani-
mação de festas, e falou sobre 
o encontro com os holam-
brenses: “Minha maior preo-
cupação foi deixar as pessoas 
à vontade e ficar à vontade 
também. Durante a reunião 
eles compartilharam sonhos, 
projetos, vivências escolares, 
foi uma tarde proveitosa, de 
crescimento e experiência”, 
contou.  Sobre as ilustrações, 
deu sua opinião: “Elas pas-
sam emoção e sentimento. 
Como eu sei? Minha mãe as 
detalhou para mim. Aí entra 
a parte de ajuda. Qualquer 
pessoa deficiente precisa de 

ajuda, mas qualquer pessoa 
típica também precisa. Todos 
nós precisamos”, disse.  

Além da professora Dia-
na e de Lucas, os estudantes 
Ana Meijerink Macedo, de 
16 anos, Henrique e Júlia Sil-

va Campos, de 10, Thiago de 
Oliveira Saito Squarcini, com 
17, fizeram as ilustrações. O 
livro está disponível na Ama-
zon, através do link https://
www.amazon.com.br/dp/
B09G5PYMT6.
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Biblioteca terá três sessões 

gratuitas de cinema
A aluna Larissa Lima  Van Ham, da Escola São 
Paulo, estará amanhã, no Centro de Convenções 
do Hotel Vitória, em Campinas, na solenidade de 
premiação do concurso EPTV na Escola 2021. É 
a primeira vez que uma aluna de Holambra vence 
este concurso que está em sua 22a edição. A aluna 
estará acompanhada da diretora Cida Rogel e do 
Professor de Redação Paulo Munhoz, além de 
seus familiares. Pelo brilhante desempenho a aluna 
ganhará como prêmio uma TV de 32 polegadas. 
Professor e diretora receberão um assistente de 
voz interativo com inteligência artificial.

Larissa com seu Professor de Redação e orientador, Paulo Munhoz

A Biblioteca José Maria 
Homem de Montes irá re-
ceber três sessões gratuitas 
de cinema ao longo do mês 
de dezembro. Elas ocorrem 
sempre às 19h por meio do 
Pontos MIS, um programa do 
Museu da Imagem e do Som – 
instituição vinculada à Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Esta-
do de São Paulo. Serão dispo-
nibilizados 30 assentos por 
exibição, com agendamento 
antecipado, em caráter de re-
comendação, disponível por 
meio do telefone (19) 3802-
4423 ou presencialmente.

No dia 2 será exibida a 
animação “Como treinar o 
seu dragão”, que fala sobre 
a amizade entre um jovem e 
desajeitado viking e um dos 
mais mortais inimigos de sua 
tribo: um feroz dragão. A ses-

são começa às 19h e a classi-
ficação indicativa é livre.

Na quinta-feira seguinte, 
dia 9 de dezembro, entra em 
cena um típico filme desta 
época do ano: “Um Natal qua-
se Perfeito”. Indicado para 
pessoas acima de 12 anos, a 
comédia conta a história de 
um homem que tem como 
desejo de Natal ver a sua nu-
merosa família reunida, ape-
sar das brigas que costumam 
separá-los. Durante cinco 
dias, o grupo tenta permane-
cer unido, mas as rivalidades 
acabam aparecendo.

Para fechar as exibições 
do mês, no dia 16 será vez 
de “O Grinch”, uma criatura 
rabugenta que faz de tudo 
para acabar com o Natal dos 
cidadãos de Quemlândia. Seu 
plano é roubar das pessoas 
tudo que tenha ligação com a 

data, até que a menina Cindy 
Lou Who resolve ficar amiga 
dele. Mais uma opção livre, 
indicada para toda a família.

“Como disponibilizamos 
30 assentos e nosso objeti-
vo é priorizar a segurança e 
o conforto de todos, já que 
estamos seguindo rigoro-
samente os protocolos sa-
nitários, recomendamos o 
agendamento dos assentos 
antecipadamente”, explicou 
a diretora municipal de Tu-
rismo e Cultura, Alessandra 
Caratti. “A reserva pode ser 
feita presencialmente na Bi-
blioteca ou pelo telefone até 
o dia da exibição ou o preen-
chimento dos lugares dispo-
níveis”.

A Biblioteca Municipal 
José Maria Homem de Mon-
tes fica na Rua Solidagos, 36, 
no bairro Morada das Flores.

Aluna de Holambra recebe prêmio Concurso EPTV
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

As instituições de Ensi-
no Superior que formam o 
Grupo UniEduK – UniMAX 
em Indaiatuba, UniFAJ em 
Jaguariúna e FAAGROH em 
Holambra – estão abertas 
para visitação monitora-
da. Para isso, os interessa-
dos só precisam agendar, 
preenchendo o formulá-
rio, pelo link “Experiência 
UniEduK”. 

Podem participar gru-
pos de estudantes do En-
sino Médio de escolas pú-
blicas e particulares ou de 
cursinhos pré-vestibula-
res, além de público em 
geral, a fim de conhecer 
todos os cursos oferecidos 
pelo Grupo UniEduK, in-
fraestrutura, metodologia, 
entre outros aspectos re-
lacionados ao ensino supe-
rior. 

“Trabalhamos incan-
savelmente para oferecer 
um ensino de qualidade e 
excelência para que você 
se torne o protagonista do 
seu projeto de vida. Ino-
vação, dedicação, inves-
timento em pessoas, in-
fraestrutura e tecnologias 
fazem parte do nosso dia a 
dia, pois acreditamos que 
tudo isso muda o seu fu-
turo na prática”, destaca o 
gestor do setor comercial, 
Leonardo Gomes. 

Leonardo acrescenta 
ainda que, como a segu-
rança é prioridade no Gru-
po UniEduK, toda a equipe 
está preparada para rece-
ber os visitantes, presen-
cialmente, com os cuida-
dos necessários, baseados 
em Protocolo de Biosse-
gurança, meticulosamente 
planejado e implementado 
por um Comitê formado 

por médicos, enfermeiros, 
gestores e outros profis-
sionais da saúde. O pro-
tocolo pode ser acessado 
pelo link. 

 
Escolas beneficiadas 

com visitas monitoradas
Até o momento, já fo-

ram beneficiados com as 
visitas monitoras mais de 
500 alunos. Entre as esco-
las visitantes estiveram E.E 
Profa. Suely Maria Cação 
Ambiel Batista (Colonial); 
E.E. Profa. Helena de Cam-
pos Camargo; E.E. Profa. 
Genny Pimazzoni de Car-
deal; E.E. Helio Cerqueira 
Leite; E.E. Aurora Scodro 
Groff; E.E. Prof. Annunziat-
ta Leonilda Virginelli Pra-
do; 

Mundo Enem; Colégio 
Candelária; Colégio Episte-
me e Colégio D+ educativo 
(Projeção). 

Além da presença de 
gestores acadêmicos, 
orientadores pedagógicos, 
professores e estagiários 
dos mais de 25 cursos nas 
áreas de Saúde; Humanas/
Gestão e Negócios; Exatas 
e Agronegócio, todas as vi-
sitas contaram com  a pre-
sença da diretora da Uni-
MAX, professora Luciana 
Mori, que sempre motiva 
os visitantes.

“Sempre temos alguém 
ao nosso lado nos nos-
sos melhores momentos. 
A profissão é o que nos 
une às pessoas, além do 
dinheiro, bem-estar, con-
tentamento. É o que nos 
faz acordar todos os dias. 
Escolher a profissão é a 
maior decisão que vocês 
vão tomar na vida de vo-
cês”, conclui a diretora. 

Instituições do Grupo UniEduK 
estão abertas para visitas 

monitoradas

O QUE É A 
APOSENTADORIA 

MISTA?
A Aposentadoria Mista 

(Híbrida) é uma espécie 
de aposentadoria onde os 
segurados podem somar 
os tempos de trabalho 
urbano e rural com o ob-
jetivo de reunir o tempo 
necessário para ter direito 
ao benefício, ou seja, serão 
considerados os períodos 
que você trabalhou na 
modalidade rural e urba-
na para ter acesso a uma 
aposentadoria.

QUEM TEM DIREITO 
À APOSENTADORIA 

MISTA?
Tem direito à aposen-

tadoria mista os segura-
dos do INSS que exerce-
ram atividade urbana e 
rural e desejam somar 
estes tempos de trabalho 
para conseguir o benefício 
previdenciário.

Os requisitos dessa 
aposentadoria vão depen-
der da data que você con-
seguiu esses requisitos, 
isso porque a Reforma da 
Previdência, em vigor des-
de 13/11/2019, alterou 
as regras da Aposentado-
ria Mista.

ANTES DA REFORMA: 
Até 12/11/2019, terá 

direito a essa aposentado-
ria quem cumpriu os se-
guintes requisitos:

Para os homens: 65 
anos de idade e 180 meses 
de carência.

Para as mulheres: 60 
anos de idade e 180 meses 
de carência. 

Isso significa que, caso 
você tenha 65/60 anos e 

180 meses de carência até 
o dia 12/11/2019, você 
tem direito adquirido e 
pode se aposentar com es-
tas regras da Aposentado-
ria Mista, mesmo que faça 
o requerimento do benefí-
cio após essa data.

ALTERAÇÕES TRAZIDAS 
PELA REFORMA 

Se você não comple-
tou os requisitos até 
12/11/2019 ou se come-
çou a contribuir para a 
Previdência depois desse 
período, será necessário 
cumprir:
Para os homens
65 anos de idade e 20 anos 
de tempo de contribuição.
Para as mulheres
62 anos de idade e 15 anos 
de tempo de contribuição.

Com a reforma da Pre-
vidência, ocorreram as se-
guintes mudanças: 
1. necessidade de tempo 

de contribuição ao invés 
da carência;

2. Acréscimo de 5 anos no 
tempo de contribuição 
para os homens e 

3. Acréscimo de 2 anos no 
tempo de contribuição 
para as mulheres.

A contagem do tempo 
de contribuição e da ca-
rência é a mesma: é conta-
da a competência de cada 
contribuição, ou seja, o 
tempo de contribuição e 
da carência são contados 
de mês a mês.  

 Não há Regra de Tran-
sição para a Aposentado-
ria Mista.  

A APOSENTADORIA
MISTA VALE A PENA?
Em regra, ela é benéfica 

para quem possui bastan-
te tempo de contribuição/
carência em um tipo de 
trabalho (urbano ou ru-
ral) e está usando o tempo 
trabalhado em outra zona 
como complemento para 
atingir os requisitos da 
aposentadoria.

Agora, se você possui 
metade do tempo da zona 
rural e metade do tem-
po na zona urbana, por 
exemplo, a Aposentadoria 
Mista pode ser uma pe-
dra no sapato, caso você 
seja atingido pelas novas 
regras que a Reforma da 
Previdência estabeleceu., 
isso porque não há uma 
Regra de Transição.  

Nesses casos, é im-
portante avaliar se vale a 
pena pedir uma Aposenta-
doria Mista ou pedir uma 
Aposentadoria Rural, ou 
Urbana por Idade nas Re-
gras de Transição.

Para isso, você terá que 
ver quanto tempo vai de-
morar para você se apo-
sentar nas duas modalida-
des (Regra de Transição x 
Aposentadoria Mista). De-
pende muito da situação 
em que você se encontra. 

Aposentadoria mista – (rural e urbana).  
Mudanças trazidas pela reforma da previdência

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br
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Abertura do Natal Mágico de Holambra será amanhã

A Cidade das Flores abre 
suas portas neste sábado, dia 
27 de novembro, para o mun-
do de encantos do Natal Má-
gico de Holambra. A abertura 
deste espetáculo de luzes, 
decorações e atrações nata-
linas ocorre a partir das 19h 
com a Parada de Natal, que 
contará com desfile de car-
ros alegóricos do Bloemen 
Park e da Cooperativa Veiling 
Holambra; trenzinho, Papai 
Noel, Noeletes e da Fanfarra 
Amigos de Holambra. O pon-
to de saída será a Praça do 
Bento, em frente à Prefeitura, 
com destino à Praça dos Pio-
neiros, que terá o palco aber-
to às 20h com a apresentação 
da Banda e do Coral Munici-
pal de Cosmópolis.

As apresentações artísti-
cas (confira abaixo a progra-
mação completa) do Natal 
Mágico de Holambra são gra-
tuitas e ocorrerão sempre de 
sexta a domingo, até o dia 23 
de dezembro, na Praça dos 

Pioneiros, no Centro. O local 
também abrigará a casa do 
Papai Noel, que receberá os 
pequenos nestes dias (com 
exceção de 18 de dezembro), 
das 18h às 22h, e terá uma 
área de alimentação.

A decoração da cidade é 
um espetáculo à parte: são 
mais de 40 mil metros de 
cordões de LED e 2.800 uni-

dades de cascatas de luz ins-
talados em troncos e galhos 
de árvores da região central. 
Locais como as Praças dos 
Coqueiros e Bento Euzébio 
Tobias, o Deck do Amor e a 
Avenida das Tulipas recebe-
ram dezenas de peças rela-
cionadas à festividade.

“É uma grande alegria 
poder realizar um evento de 

grande porte para nossos 
moradores e também visi-
tantes vindos de diversas 
partes do país”, pontuou a di-
retora municipal de Turismo 
e Cultura, Alessandra Caratti. 
“Retomamos assim o calen-
dário de eventos, em grande 
estilo. E é importante ressal-
tar: com toda a segurança, 
seguindo os protocolos sa-

nitários. Será, sem dúvidas, 
um sucesso e um passo im-
portante para o retorno das 
atividades econômicas e tu-
rísticas”.

Principal cartão postal da 
cidade, o Moinho Povos Uni-
dos contará com iluminação 
especial durante o período 
de festas e ficará aberto nos 
dias 27 e 28 de novembro 
até às 20h. A Feira de Artesa-
nato, realizada no Centro de 
Cultura e Eventos, também 
funcionará em horário es-
tendido nestes dois dias para 
garantir que moradores e vi-
sitantes possam antecipar as 
compras de natal.

“Preparamos decoração e 
iluminação especialíssimas e 
muitas atrações para trazer 
ainda mais charme e a magia 
do Natal para nossa cidade”, 
falou o prefeito de Holambra, 
Fernando Capato. “Faço um 
convite para que todos cur-
tam esse mundo encantado 
com a gente”.

Dia 27 de novembro (Sábado)
19h: Parada de Natal
(Desfile com participação da Fanfarra Amigos de 
Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras 
atrações)
Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao 
Paço Municipal
20h: Banda e Coral Municipal de Cosmópolis
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 28 de novembro (Domingo)
19h: Parada de Natal
(Desfile com participação da Fanfarra Amigos de 
Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras 
atrações)
Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao 
Paço Municipal
20h Coral Municipal Professora Zenaide Franco de 
Melo (Mogi Guaçu) e Escola Municipal de Iniciação 
Artística Prof. Ivete Maria Bueno - Flauta doce e violão
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 3 de dezembro (Sexta-Feira)
19h30: Coral Magnificat (Igreja Matriz)
20h: Gaiteiros de Holambra
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 4 de dezembro (Sábado)
19h30: Coral Municipal da Estância de Socorro
20h30: Orquestra Popular de Flautas Doces de 
Holambra
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 5 de dezembro (Domingo)
19h30: Cláudia Feltre e Banda
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 10 de dezembro (Sexta-Feira)
19h30 Banda da Polícia Militar
20h30 Orquestra de viola caipira de Holambra
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 11 de dezembro (Sábado)
19h: Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira 
(São Paulo)
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 12 de dezembro (Domingo)
19h30: Banda Municipal de Cosmópolis
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 17 de dezembro (Sexta-Feira)

19h30 Escola Waldorf Acalanto - Auto de Natal
20h Escola Waldorf Acalanto - Boi de Mamão
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 19 de dezembro (Domingo)
19h30: Academia Ballerine Espaço de Artes
20h: Apresentação dos alunos da Oficina de Viola 
Caipira de Holambra
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 20 de dezembro (Segunda-Feira)
19h30: Paulo Leal (Músicas natalinas)
Local: Praça dos Pioneiros
 
Dia 21 de dezembro (Terça-Feira)
19h30: Silvio Macedo (Voz e violão)
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 22 de dezembro (Quarta-Feira)
19h30: Carlos Frederico (Piano)
Local: Praça dos Pioneiros

Dia 23 de dezembro (Quinta-Feira)
19h30 Coral Harmonia
20h Dinho Anicetto (Voz, violão e bateria)
Local: Praça dos Pioneiros

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br �������������
Especialista em Imóveis

Casa - Resid. Tamboré - Jaguariúna
234 m2 const. / 567 m2 total. Possui 3 suítes c/ ar cond. e armários,
coz. planej;  sala de estar e jantar c/ ar cond; piscina, área gourmet
c/ churrasqueira, sala íntima, escritório e garagem p/ 2 carros.

VendaR$ 1.600.000,00  -

Casa - Resid. Tamboré - Jaguariúna
252 m2 const. / 510 m2 total. Possui piscina c/ deck eletro-hidráulico
retrátil, 2 suítes, 2 quartos, lavabo, lavanderia, despensa, depósito,
sala de estar, jantar, área gourmet, aquec. sola, ar cond. e garagem. 
 VendaR$ 1.650.000,00  -

Terreno - Moinho - Holambra
Terreno a venda no Residencial Moinhos localizado em
Holambra, possui 200m2 de área útil.

VendaR$ 160.000,00  -

Casa - Resid. São Luiz - Artur Nogueira
178 m2 const. / 300 m2 total. 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala com
pé direito alto integrada à coz. c/ ilha e churrasqueira, área externa, 
banheiro e ducha, janelas automat. e garagem p/ 2 carros. 

Venda

(19)  99476-1677

R$ 992.000,00  - 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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● EMPREGOS ●

Nº 1282 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:        
DIEGO RAMON RODRIGUES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão mecânico de manutenção, nascido 
em Cosmópolis SP, no dia dez de junho de mil novecentos e 
oitenta e oito (10/06/1988), residente e domiciliado na Rua Wal-
ravens, 198, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP: 13825000, filho de ANGELIO RAMON RODRIGUES e 
de ELENICE MINGNONI RODRIGUES.
KARINA DE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão supervisora administrativa finan-
ceiro, nascida em Cosmópolis, SP, no dia doze de julho de 
mil novecentos e noventa e dois (12/07/1992), residente e 
domiciliada na Rua Walravens, 198, Parque Residencial dos 
Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de FABIO 
LUIZ DE QUEIROZ e de FERNANDA TEREZINHA MA-
CIEL DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser  afixado em cartório e publicado na 
imprensa local.
        
Holambra - SP, 19 de novembro de 2021.

Nº 1283
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Códi-
go Civil Brasileiro:
CLEITON GARCIA MIRANDA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão serviços gerais, nascido em Campi-
nas-SP, (registrado no Distrito de Barão Geraldo) no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e noventa e dois (24/07/1992), 
residente e domiciliado na Rua Wagemaker, 215, Parque Resi-
dencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho 
de ORISVALDO SOARES MIRANDA e de SUZERLEI DE 
FÁTIMA GARCIA MIRANDA.
GLEICE DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profissão operadora de loja, nascida em Cos-
mópolis, SP, no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove (09/08/1989), residente e domiciliada na Rua Wagemak-
er, 215, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de ANTONIO CARLOS DE CARVALHO e de 
TEREZA BERTASSOLLI DE CARVALHO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na 
imprensa local.
        
Holambra - SP, 22 de novembro de 2021.

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

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 
realizar-se-á no dia 16 de Dezembro de 2021, na 
Cooperativa 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. Resultado do ano de 2021 até novembro.
2. Previsão de Resultado do ano de 2021.
3. Orçamento 2022.

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da 
Assembleia, o número de associados nesta data é 
de 463 (quatrocentos e sessenta e três).

Holambra/SP, 26 de Novembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

SEMIPRESENCIAL DE 10/12/2021 

COOPERFLORA COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES

CNPJ: 03.300.062/0001-07

Pelo presente Edital, o Presidente da cooperativa 
COOPERFLORA – COOPERATIVA DOS FLORI-
CULTORES, 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 AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRE-
SENCIAL, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 
2021, na sede da Cooperflora – Cooperativa dos 
Floricultores, situado à Estrada Municipal HBR 40, 
Km 01, Zona Rural, Cidade de Holambra, Estado 
de São Paulo, às 15:00 h, em primeira convocação, 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos as-
sociados; às 16:00 h, em segunda convocação, com 
a presença mínima de metade mais um dos coope-
rados; 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) Abertura
b) Orçamento 2022
c) Outros

OBSERVAÇÕES:
1º - Para efeito de quórum informa-se que a Coo-
perflora – Cooperativa dos Floricultores tem hoje 88 
(oitenta e oito) associados em condições de voto, 
conforme lei e estatuto.
2º - Os cooperados poderão participar e votar pre-
sencialmente e/ou à distância através da ferramen-
ta Zoom, os convites e documentos serão enviados 
aos cooperados através de seu e-mail/whatsapp ca-
dastrado na cooperativa.

Holambra, 25 de novembro de 2021.

RICHARD DE WIT 
Presidente Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores

CPF: 102.280.388-39

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com mico-
se, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encra-
vada com correção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: 
(19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica 
profissional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula 
experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.
VENDO - Vasilhame Retornável  de Coca Cola R$ 1,00 cada. 
988352244 ligue!!!!

Restaurante Cantina da Cema Contrata:

- Atendente (balconista)
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheira
• Necessário transporte próprio
• Início imediato
• Moradora de Holambra, Jaguariúna ou Artur Nogueira

Rodovia SP 107, Santo Antonio de Posse (dentro da Cooperativa Veiling)

Enviar 
currículo para 

cantinairacema@gmail.com

● EMPREGOS ●

Interessados deverão 
comparecer ao escritório 
da Martin Holandesa, na 

Rua Dória Vasconcelos, nº 
15 – Centro, Holambra. De 
seg. à sex. das 08h00 às 

16h00, munidos da carteira 
de trabalho.

Contrata:

Cozinheiro(a)
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Um programa que mostra quem saiu de sua caixa. Sim, mais conversa, mais música e mais histórias dos bastidores. Tudo isso no 
“Sai da Caixa”, comandado por Tiago Abravanel, no canal UOL, às 11h, para sua segunda temporada! O programa estreou com Lu-

ciano Camargo, que se lançou como cantor solo. Tiago Abravanel convida os artistas a saírem da caixa e interpretarem canções que 
não fazem parte de sua rotina, mas que possuem alguma memória legal para eles. Luciano, por exemplo, nos mostrou “A Fórmula do Amor”, 

canção de Leo Jaime e Leoni, famosa com o Kid Abelha. Depois de Luciano, o Sai da Caixa ainda recebe Simony, Dilsinho, Samuel Rosa, Mariana Nolasco, 
Lauana Prado, Felipe Araújo, Salgadinho, Gustavo Miotto e Pocah. Se inscreva no YouTube do Splash e fique ligado na programação! É bem legal, vale a pena.

Sai da Caixa

● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

Amigos de Fé

Não é porque é Rei que a justiça vai a favor. Mas 
quem sou eu para julgar. Se Roberto e Erasmo Car-
los entraram com processo é porque têm suas ra-
zões. Quando estamos no início das nossas carrei-
ras, assinamos o que for para conseguir alavancar a 
vida de artista. Enfim, mas o Tribunal de Justiça de 
São Paulo manteve a decisão que rejeitou o pedido 
feito por Roberto e Erasmo Carlos para recuperar a 
posse de 72 músicas, entre as quais clássicos como 
“Namoradinha de um amigo meu”, “É preciso saber 
viver” e “Se você pensa”, “Sentado à Beira do Cami-
nho” e “Coqueiro Verde”. Em 2019, Roberto e Eras-
mo entraram na Justiça contra a editora Fermata, 
pedindo a rescisão de contratos assinados entre 
1964 e 1987, argumentando que nunca tiveram a 
intenção de ceder à editora os direitos autorais das 
músicas, mas apenas dado o direito de exploração 
e de gestão comercial das obras. Segundo a defe-
sa de Roberto e Erasmo apresentada à Justiça, eles 
não pretendiam, em momento algum, “vender’” 
suas obras para editora Fermata, apenas “licenciar”. 
Eles recuperaram apenas a posse de uma única 
canção: “Preciso urgentemente encontrar um ami-
go”.  Os músicos ainda podem recorrer da decisão 
ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O 21º episódio do MasterChef Brasil foi marcado pela eliminação do 6º competidor, o paulista Heitor. Aos 
30 anos, o analista de sistemas encerrou sua participação no programa depois de apresentar um prato sem 
tempero, com massa crua e excesso de acidez. O participante, que venceu o sexto episódio da temporada 
2020, deixou a cozinha elogiado pelos chefs e aplaudido pelos adversários. “Estou feliz e grato por ter che-
gado até aqui. Triste de ter saído, mas também parece que não estava rolando. Eu fazia, experimentava e 
não ficava gostoso. Ajustava, provava mais uma vez e ainda assim não ficava bom”, admitiu.

A atriz e cantora Larissa 
Manoela nem bem saiu 
das fraldas e já tem casa 
em Orlando. Ela foi uma 
revelação na adolescên-
cia e é uma das celebri-
dades milionárias mais 
jovens da televisão bra-
sileira. Com um patrimô-
nio considerável, a jovem 
adquiriu uma residência 
em Orlando, avaliada em 
R$ 3 milhões. A mansão 
possui piscina coberta, 
cinema, sala espaçosa e 
oito quartos que foram 
decorados com temas 
que variam desde um 
personagem que ela in-
terpretou na novela até a sua carreira musical, todos eles relacionados a algum momento da carreira de Larissa. 
Tudo que a gente gosta, né?

Fora da competição

Na riqueza da vida
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O mar laranja
Por Maurício Aires

A Holanda está em festa. 
Pela primeira vez na histó-
ria da Fórmula 1 um piloto 
holandês tem a chance de se 
tornar campeão mundial da 
categoria.

A façanha pode ser con-
quistada pelo jovem Max 
Verstappen de 24 anos. Caso 
alcance o triunfo, Max será o 
segundo piloto mais jovem a 
conquistar um título da Fór-

mula 1, ficando apenas atrás 
do alemão Sebastian Vettel.

Os holandeses já tiveram 
outros pilotos na categoria, 
mas nenhum deles conse-
guiu se destacar na categoria 
mais cobiçada do automobi-
lismo. Coincidentemente o 
último piloto do país a con-
seguir marcar pontos na F1 
foi o pai de Max, Jos Versta-
ppen, que participou de 107 
corridas, marcando apenas 
17 pontos.

Competição acirrada
O campeonato deste 

ano é considerado o mais 
equilibrado dos últimos 20 
anos. O holandês lidera a 
competição com 351,5 pon-
tos, oito a mais que o hep-
tacampeão mundial Lews 
Hamilton.

Faltando duas corridas 
para o final do campeonato 
e com 52 pontos em jogo é 
difícil imaginar que a deci-
são não ficará para a última 

corrida que será realizada 
em Abu Dhabi, capital dos 
Emirados Árabes Unidos.

Verstappen pode ser 
campeão já no próximo GP 
da Arábia Saudita, mas para 
isso precisa vencer a corri-
da e torcer para que o inglês 
chegue na melhor das hipó-
teses em sexto lugar.

Nas últimas corridas a 
equipe Mercedes teve uma 
evolução muito grande em 
seu carro o que propor-

cionou as duas vitórias de 
Hamilton e a impressão 
que o heptacampeão mun-
dial deve vencer o campe-
onato.

Tudo especulação
É impossível prever o 

que vem pela frente, os nú-
meros de Max são incríveis 
(veja quadro ao lado) o que 
torna a disputa pelo cam-
peonato totalmente indefi-
nida.
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Verstappen é detentor de 
diversos recordes como piloto 
mais jovem na Fórmula 1

2014 Scuderia Toro Rosso - Piloto mais jovem a 
testar um carro da Fórmula 1, com 17 anos e 2 dias.

2015 Scuderia Toro Rosso - Piloto mais jovem a 
correr na Fórmula 1, com 17 anos e 166 dias

2016 Red Bull Racing - Piloto mais jovem a vencer 
uma prova, com 18 anos e 228 dias.

2016 Red Bull Racing - Piloto mais jovem a fazer a 
melhor volta, com 19 anos e 45 dias.

2021 Red Bull Racing - Piloto mais jovem a fazer 
o Grand Chelem terminologia do automobilismo 
que é usada quando um piloto faz a pole-position, 
marca a melhor volta e vence a prova liderando de 
ponta a ponta., com 23 anos e 277 dias.

Próximas corridas 
(transmissão TV Bandeirantes)

Arábia Saudita
Domingo, 5/12 - 14:30
Circuito: Jeddah Corniche Circuit

Emirados Arábes Unidos
Domingo, 12/12 - 10:00
Circuito: Yas Marina Circuit

Max e Hamilton batem no GP de Monza na Itália

Essa é a única chance, não vou ficar aqui sentado como uma vovózinha
Após a equipe Red Bull pedir para Verstappen reduzir o ritmo de corrida. O holandês ignorou a equipe, passou as duas Mercedes, e venceu a corrida
“

“
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Uma temporada de muito 
equilíbrio

A atual temporada da Fór-
mula 1 é considerada a mais 
equilibrada dos últimos 20 
anos. Seis pilotos de quatro 
equipes diferentes já venceram 
ao menos uma corrida no ano.

Para os especialistas o 
que explica uma competição 
tão acirrada é a mudança 
drástica para o regulamen-
to da próxima temporada. 
Visando uma maior número 
de ultrapassagens, os car-
ros terão mundanças signi-

ficativas em sua construção, 
com isso, as grandes equi-
pes pouco investiram nas 
melhorias do carro deste 
ano, dando mais chance as-
sim para que as equipes me-
nores chegassem mais per-
to das poderosas Mercedes 

e Red Bull.

Título Histórico
A Mercedes tem domi-

nado a F1 desde 2014. As 
flechas de prata venceram 
os últimos sete títulos mun-
diais em sequência, seis de-

les com Hamilton e um com 
o alemão Niko Rosberg. Caso 
Verstappen vença o campe-
onato será o segundo piloto 
da Red Bull a conquistar um 
título mundial e se juntará a 
Vettel que é tetra campeão 
pela equipe.

Curiosidades

Max namora a filha do tricampeão mundial Nelson Piquet. Kelly 
Piquet de 32 anos

Max com o Pai Jos, último 
holandês a marcar pontos 
na F1. Jos protagonizou 
uma das cenas mais 
assustadoras da categoria 
com seu carro em chamas 
no box após a troca de 
pneus e reabastecimento
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Holambrenses se juntam na torcida 
pelo holandês Max Verstappen 
O piloto terá mais duas corridas para confirmar a vantagem e consagrar campeão de 2021. 

Mas para isso terá que segurar o inglês Hamilton 

Esdras Domingos 

O campeonato da Fór-
mula 1 de 2021 tem sido 
considerado o mais dispu-
tado da era dos motores 
híbridos. O holandês Max 
Verstappen, 24 anos, da 
Red Bull Racing, pode se 
consagrar campeão. 

O líder do campeona-
to, com 351.5, conta com 
torcedores holambrenses, 
que estarão atentos às últi-
mas duas corridas:  Arábia 
Saudita, no dia 5 de dezem-
bro, e Abu Dhabi, dia 12 do 
mesmo mês. Eles acompa-
nharam a vitória épica no 
GP (Grande Prêmio) de São 
Paulo do heptacampeão 
mundial Lewis Hamilton, 
da Mercedes, que está oito 
pontos atrás do neerlandês. 

No GP brasileiro, Versta-
ppen perdeu a primeira co-

locação no fim da corrida.  
Da mesma forma, não con-
seguiu segurar Hamilton no 
GP do Catar.

Além de fã da competi-
ção automobilística, o em-
presário do setor alimentí-
cio Frank Martin Gerritsen 
trabalha há 11 anos nas 
corridas da categoria no 
Brasil. De acordo com ele, 
a sensação de andar pelos 
bastidores da F1 é “sempre 
única”. “Com o passar dos 
anos, fomos fazendo muitas 
amizades e um grande ne-
twork. Através disso, temos 
contato com a organização, 
que nos permite visitação 
aos Paddocks (bastidores) 
da corrida”. 

Com mais de uma déca-
da percorrendo os paddo-
cks, Frank conta que teve 
contato com praticamente 
todos os pilotos. “Vemos 

como é um ambiente de 
pura tecnologia e organiza-
ção. Aliás, a organização da 
Fórmula 1 do Brasil ganhou 
o prêmio em 2018 da me-
lhor organização da F1 do 
mundo”, ressaltou. 

Durante a competição, o 
empresário se divide entre 
os negócios e a “tietagem” 
às estrelas da F1.  Ele apro-
veitou, nos intervalos, para 
cumprimentar e tirar uma 
foto com Verstappen. “Foi 
bem legal, ele é uma pes-
soa simples e de boa. Notei 
que as desavenças entre 
pilotos só acontecem nas 
pistas, pois nos bastidores 
é uma amizade só, foi o que 
mais me chamou a aten-
ção”, destaca.  

O empresário holam-
brense não esconde sua 
torcida por Verstappen e 
diz que o holandês merece 
o campeonato deste ano. 
“Quando ele começou, não 
tinha nem carta de mo-
torista e vem provando a 
cada ano que tem que ser 
bom mesmo, pois não é 
brincadeira a velocidade e 
o constante risco que eles 
encaram toda corrida” 

Torcida ‘organizada’ 
Muitos holambrenses 

acompanham a corrida 
só de casa. Mas há outros 
que vão não só às corridas 
no Brasil, mas aos treinos 
classificatórios. Existem 
também aqueles que se or-
ganizam, em grupos, para 
assistir à competição.  

O empresário Márcio 
Lira, conhecido como Tupã, 
disse que acompanha a F1 
desde criança e pôde ver 
as vitórias do principal pi-
loto brasileiro, Ayrton Sen-
na. “Vejo as corridas com 
amigos e a família e é mui-
to bom poder dividir essa 
paixão com meu filho, que 
mesmo pequeno já curte 
bastante”. 

Ele esteve neste ano 
no Autódromo José Carlos 
Pace (Interlagos), em São 
Paulo, e define a experi-
ência como “sensacional”. 
“Ver de perto as disputas 
e ultrapassagens dá muito 
mais emoção do que pela 
televisão”. 

Tupã salientou que é 
um momento único a de-
cisão do campeonato da 
F1. Isso porque, confor-
me explica o empresário, 
nas últimas temporadas 
a competição foi decidida 
muito antes das últimas 
corridas e, dessa vez, ele 
acredita que será definida 
só na última etapa. “A dis-
puta deixa o esporte mui-
to mais interessante para 
quem gosta de acompa-
nhar”, reforça.

O empresário conta que 
teve a oportunidade de 
assistir a vitória de Vers-
tappen, em Interlagos, em 
2019. “Naquela ocasião, 
o campeonato já estava Frank Martin Gerritsen, empresário do setor alimentício

Márcio Lira, conhecido como Tupã, empresário
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definido, mas ele fez uma 
corrida espetacular. Dessa 
vez ainda está em jogo o 
campeonato, a torcida fica 
ainda maior”. 

 
Decisão para última 

corrida 
As últimas duas corri-

das deverão ser um teste 
cardíaco, porque não falta-
rá emoção. O professor de 
educação física Lucas Kra-
bbenborg conta que sempre 
acompanhou a Fórmula 1, 
mas há dois anos teve opor-
tunidade de ir pela primeira 
vez a Interlagos. 

A experiência de assis-
tir ao vivo fez o interesse 
dele aumentar pela com-
petição automobilística. 
Neste ano, no autódro-
mo, Lucas comenta que a 
“sensação foi inexplicável”. 

“Uma mistura de emoções, 
fui na torcida pelo Versta-
ppen e ele ficou em segun-
do lugar. O inglês Hamilton 
é um ‘absurdo’. Tipo de 
atleta que vai passar ge-
rações e sempre será lem-
brado. Tipo Senna, Jordan, 
Pelé entre outros”, avalia.

O professor acredita 
na vitória do Verstappen, 
mesmo com a performan-
ce crescente de Hamilton 
nas duas últimas corridas. 
“O holandês tem um estilo 
de pilotagem que me faz 
acreditar que é possível. A 
decisão vai ficar para últi-
ma corrida da temporada, 
vamos juntar o pessoal 
que foi para Interlagos 
este ano e outros fãs do 
Verstappen, o ‘Super Max’, 
para assistirmos e torcer 
por ele”, vibra Lucas. Lucas Krabbenborg (destaque), professor de educação física

De Holambra para F1
A F1 é muito mais que 

uma competição, mas uma 
oportunidade de negócios. 
Há 11 anos, o grupo holam-
brense Martin tem partici-
pado do principal evento 
automobilístico do país. 

Se as estratégias dos 
pilotos e equipes aconte-
cem no paddock, ou seja, 
por trás das câmeras, as 
decisões empresariais não 
são diferentes.  O que mui-
tos não sabem que para a 
empresa de Holambra con-
seguir oferecer os seus pro-
dutos na competição teve 
de garantir que os torcedo-
res não atirariam batatas 
na pista. 

O Grupo trouxe a Batata 
no Cone para o Brasil em 
2007 e, desde então, come-
çou a carreira em eventos 
como rodeios e festas de 
peão, no início, e, depois, 
em pavilhões fechados, 
tais como o Pavilhão do 
Anhembi, Expo Center Nor-

te e o Pavilhão Imigrantes. 
Segundo Frank Mar-

tin Gerritsen, a partir dali 
a empresa passou ser co-
nhecida e chegou à orga-
nização da F1. Na primeira 
tentativa, os organizadores 
não o deixaram participar, 
alegando que o Cone po-
deria ser "atirado" na pista 
e pegar nos pilotos. 

Um ano depois, com 
muita conversa e demons-
trações, a empresa holam-
brense foi aceita para um 
teste inicial e está lá até 
hoje. “Somos uma das qua-
tro empresas de alimen-
tação que participa deste 
grande evento. Os motivos 
pelos quais ficamos na Fór-
mula 1 são o retorno, sem-
pre foi positivo, e em se-
gundo lugar a visibilidade 
da marca, porque se trata 
de um evento internacio-
nal, explica. “E também, 
gosto de velocidade. Uni o 
útil ao agradável”, ressalta.
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Sábado, 27 de novembro, às 16h30:  
Vila Nova x Figueirense (Estádio Municipal)

Sábado, 27 de novembro, às 18h30:  
Imigrantes x Los Hermanos (Estádio Municipal)

Domingo, 28 de novembro, às 8h30  
Jack Flores x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)

Domingo, 28 de novembro, às 10h30:  
Galunáticos x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)

Imigrantes 4 x 0 Santa Cruz

Los Hermanos 3 x 1 Resenha

Clube 0 x 2 Figueirense

Juventude 1 x 4 Bar Sem Lona

Grêmio Holambra 5 x 0 CRB

Vila Nova 3 x 0 Real Conquista

Jack Flores 5 x 0 Mercenários

Galunáticos 3 x 0 Nacional

Confrontos das quartas de final:Resultados das oitavas de final:

Copa de Futebol Amador de 
Holambra entra nas quartas de final

Prefeitura ainda avaliará realização de carnaval

A bola volta a rolar nes-
te sábado, dia 27 de no-
vembro, pela Copa de Fute-
bol Amador de Holambra. 
Vila Nova e Figueirense 

abrem, às 16h30, no Está-
dio Municipal Zeno Capa-
to, as quartas de final da 
competição, que seguem 
até domingo. Todos os jo-

gos são abertos ao público 
e a entrada é gratuita. Con-
fira os resultados da últi-
ma rodada e os próximos 
confrontos:

Como um dos principais 
destinos turísticos do país, o 
Carnaval em Holambra vem 
atraindo atenção a cada ano 
que passa. Diferente de ou-
tros centros, o ponto alto da 
folia na Cidade das Flores é o 
desfile de carros alegóricos, 
que acontece na terça-feira.

A Prefeitura ainda não de-
finiu se haverá carnaval no 
próximo ano.  Procurado pelo 
JC Holambra, o Departamento 
Municipal de Turismo e Cul-
tura informou que atua, neste 
momento, com foco exclusivo 
nas festividades natalinas de 
Holambra - um dos eventos 
mais concorridos em toda a 
região neste período do ano. 

O departamento ressal-
tou que a realização do Car-
naval será avaliada opor-
tunamente ao longo das 
próximas semanas.

Nesta semana, mais de 70 
municípios do estado de São 
Paulo cancelaram o carnaval 
de 2022, conforme levan-
tamento do Band Notícias. 
A principal justificativa é o 
receio de que a aglomeração 
gere uma nova onda da co-
vid-19.

De acordo com o portal, 
na relação de cidades da re-
gião que não terá a folia está 
Amparo, Jaguariúna, Lindó-
ia, Pedreira, Serra Negra e 
Socorro. 

Contempla à noite o Céu recamado de estrelas e, silenciando os conflitos do teu mundo 
interior, sintoniza com a mensagem de paz que te alcança de todas as direções.

Passe presencial às 3ª feiras
19h30 para as crianças – 20h para os adultos


