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Torcedores poderão assistir 
jogos do Brasil e da Holanda 

na Praça dos Pioneiros 
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Mais um 
holambrense é 
vítima do Covid

Câncer de pele 
aumenta entre 
jovens, diz médico

‘O BAZAR’
Evento que valoriza 
trabalhos autorais 
acontece amanhã

Jack Flores e 
Figueirense 
fazem a final do 
Amadorzão no 
domingo

Vereadores 
criticam censura do 
Supremo aos meios 
de comunicação 
e perfis em redes 
sociais

3

3

4

8

6

As torcidas  poderão  acompanhar os jogos do Brasil e da Holanda em um telão de LED de 8m², no 
palco do Natal Mágico, em Holambra/SP. A seleção canarinho entrará em campo hoje  contra a Cro-
ácia às 12 horas e o time Holandês enfrentará a Argentina, às 16 horas.
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Ah! o mundo progrediu, se 

informatizou, encontrou muitas 
formas diferentes de contar uma 
história, gerar uma aula, um ma-
nual, scripts ou textos mas... nada 
substitui o prazer sensorial, emo-
cional e físico de ler um bom, ve-
lho e desajeitado livro impresso.

O prazer da leitura é constru-
ído desde a infância e aprimora-
do com o tempo.

Livros proporcionam laser, 
entretenimento e sobretudo co-
nhecimento.

Livros são tesouros mas te-
souros que devem ser compar-
tilhados já que, o que se divide é 
o conhecimento e quanto mais 
divulgado for o conhecimento 
maior será o desenvolvimento 
das pessoas e da sociedade em 
que vivem.

Ganhou um livro ou comprou 
um? Após o prazer da  leitura, 
passe adiante, presenteie ou doe 
para uma biblioteca. E, por falar 
em biblioteca, a de Holambra  
está em campanha para reaver 
títulos que foram emprestados 
à população e que ainda não fo-
ram devolvidos. Vamos colaborar 
para que outras pessoas possam 
ter acesso a esses livros.

Nada substitui esse prazer
Histórias de Dona Ilda

ação. Então meu aluno queri-
do me diz:

 - “A senhora se esqueceu 
da água do cachorro?”

 - “Que água do cachorro?”
 - “Pois D. Josefa desfolhava 

os pés de alface que iria pre-
parar para os hóspedes, colo-
cava-os num bacião de água, 
no chão, na porta da cozinha. 
Dali a um pouco vinha o ca-
chorro e bebia a água!”

- “E nós comíamos a alface?”
 - “É isso mesmo!”
 - Só agora fiquei sabendo 

disso, quando muitos anos 
são passados e muita água 
com baba de cachorro já 
passou debaixo da ponte! E 
a conclusão a que chego é 
que psicologicamente não fui 
afetada, comendo ao lado de 
um papagaio pouco asseado 
e fisicamente acho que fiquei 
mais forte, comendo alface de 
água com baba de cachorro!...

 E salve o PROFESSOR pre-
destinado sofredor que, como 
um apóstolo, sorriso nos lábios, 
ainda que a alma chore, vai lu-
tando, escorregando, se levan-
tando, com péssimos salários, 
criticado ou elogiado, mas vai 
em frente, desempenhando 
sua árdua tarefa: Ensinar! 

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

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

Enquanto a bola vai rolando lá pelas bandas 
do Catar, um país peninsular árabe, rico, o mun-
do vai girando, com boa parte de sua população 
extasiada, movida a um marketing expressivo, 
enchendo estádios e aglomerando pessoas para 
cervejinhas por aqui (e mundo afora, com certeza) 
na esperança de ver seu país campeão da Copa. 

O futebol é apaixonante para multidões. Des-
de a época em que era pobre, com jogadores 
indo para seus clubes de ônibus, levando suas 
chuteiras, e os torcedores “abrigados” em arqui-
bancadas sem proteção contra sol ou chuva. 

Investidores, há já algum tempo, perceberam 
o filão que o futebol seria, desde que tratado 
como um negócio profissionalizado – no maior 
sentido da palavra – onde os múltiplos “produ-
tos” (e subprodutos) se bem trabalhados pode-
riam (também) gerar lucros exorbitantes fora 
das quatro linhas.   

Camisas, tênis, meias, bolas, bonés, com mar-
cas internacionalizadas acrescentam valor ao 
negócio principal. Marcas publicitárias “escon-
dendo” as camisas complementam os painéis 
comerciais ao redor do perímetro dos estádios. 

Tudo isso seja em Copas várias ou campeo-
natos regionais. Na Europa – e mais recentemen-
te no Brasil – clubes são comprados por investi-
dores que já perceberam o filão pluralista. Difícil 
o aficionado do futebol perceber o quanto é 
bombardeado pelo marketing profissional bem 
engendrado e estimulado a gastar na compra de 
produtos e subprodutos: a ponta do iceberg.

Enquanto isso, no Qatar, nosso Ronaldo, ex-
-jogador da seleção e figura pública e histórica 
para o esporte brasileiro e Vinicius Junior, da 
seleção atual, são vistos consumindo em um 
restaurante, carne de ouro, numa churrascaria 
famosa (ouro mesmo) pela bagatela de 9 mil re-
ais e que, talvez, nem tenham pago para provar 
a tal iguaria. 

A aberração continua quando se consta-
ta que o Ronaldo português, aos 37 anos e em 
decadência, foi contratado pelo Al-Nasser da  
Arábia Saudita por  200 milhões de euros por 
temporada incluindo salário e incentivos eco-
nômicos via publicidade. É a máquina a que me 
referi acima.

Deixou na rabeira Messi e Neymar que cus-
tam ao PSG da França, míseros 70 milhões cada 
um, por temporada. Lembre-se que o dono do 
clube  é o Xeque Tamim bin Hamad bin Khalifa 
Al-Thani o Emir do Qatar. Petróleo a rodo. E, mais 
recentemente, ao que consta, a - por enquanto 
estrela da Copa, Mbappé – renovou seu contrato 
com o mesmo clube por  500 milhões de euros 
pelos próximos três anos.

E não há como deixar de se perguntar – ho-
nestamente – que mundo é este? Por que há 
tanta disparidade na luta de seres humanos pela 
sobrevivência diária? Parece que escolaridade 
pouco conta versus talento para a prática profis-
sional de um esporte. 

Não fora assim, o salário mensal médio de 
um Pesquisador em Saúde Pública na Fiocruz 
jamais seria de apenas de R$ 5.590 podendo al-
cançar R$ 9.000.

E a cereja do bolo: entre 2020 e 2022 dobrou 
o percentual de casas que não conseguem ga-
rantir alimentação básica para menores de até 
10 anos. Hoje, 3 em cada 10 famílias brasileiras 
sofrem com a subalimentação infantil. E os re-
cursos federais para a merenda escolar perdem 
valor de compra ano a ano: o repasse por aluno, 
atualmente, varia entre R$ 0,36 e R$ 1,07.

Muito menos que uma Bola de Futebol Pro-
fissional oficial!

Ressalte-se que não sou contra o futebol, 
mas sim contra um sistema que ignora o entor-
no do ser humano. Alguma coisa está errada! 

E mais não digo.

Alguma coisa está muito errada...

Quando ingressei no ma-
gistério secundário, apesar 
de ter escolhido cadeira em 
uma cidade próxima, a con-
dução era difícil: eu tinha que 
ir cedo e voltar a tarde. Almo-
çava então na casa de uma 
senhora, que abrigava alunos 
e professores do colégio.

 No único hotel existente 
não dava para almoçar, pois 
era tipo “sopa com caldo de 
macarrão vermelho do almo-
ço de segunda feira”. Até eu 
que nunca não havia perce-
bido isso, achava a sopa de-
liciosa! Mas, veio a decepção: 

- “Não tome mais sopa que 
é feita na segunda, pois, é fei-
ta com as sobras da macarro-
nada do domingo!”

 Há pouco tempo me en-
contro com um ex-aluno da-
quele tempo: homem feito, 
filhos criados, dono de dois 
colégios perto de S. Paulo. 
Imaginem se não íamos co-
meçar a sessão saudosista, 
inclusive pelo fato dele ter 
almoçado na casa onde eu 
almoçava. Então digo-lhe:

 - “Luiz: Você se lembra do 
papagaio de D. Josefa?”

 - “Como não? Pois, não al-
moçávamos com o dito no 
poleiro, perto da mesa, ber-
rando e “bordando” o jornal 
que ela punha para proteger 
o chão da sala?” Rimos muito! 
O entusiasmo pelo meu tra-
balho, nem de leve deixava 
que eu me aborrecesse com 
a cena. Apenas eu estranha-
va mas, como eu era “sapo de 
fora”, tinha que aceitar a situ-
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Câncer de pele está cada vez mais presente 
entre jovens, alerta oncologista

Holambra confirma  
a 21a morte por 

Covid-19

Dezembro Laranja

Dezembro é sinônimo 
de início do verão, sol, dias 
mais quentes, e também é o 
mês de chamar a atenção da 
população para o câncer de 
pele, com a campanha De-
zembro Laranja. O objetivo 
da ação é conscientizar sobre 
a doença, que é a mais inci-
dente no Brasil.

Raro em crianças e ne-
gros, o câncer de pele é mais 
comum entre as pessoas com 
idade acima de 40 anos, mas 
vem sendo diagnosticado 
com maior frequência em 
pacientes mais jovens. “A ex-
posição frequente desse pú-
blico aos raios solares, sem 
proteção, é um dos princi-
pais motivos para esse cres-
cimento. Temos uma geração 
que precisa tomar cuidados 
com o sol”, orienta o médico 
oncologista Ramon Andrade 
de Mello. 

Apesar de liderar a lista 

dos tumores malignos diag-
nosticados no país, respon-
dendo por 30% dos casos, o 
câncer de pele não melano-
ma tem os menores indica-
dores de mortalidade. “Assim 
como qualquer outro tumor 
oncológico, o diagnóstico 
precoce é essencial para a 

cura. No caso desse câncer, o 
diagnóstico precoce é funda-
mental para evitar sequelas 
muitos significativas nas pes-
soas”, alerta Ramon Andrade 
de Mello.

Portanto, é preciso ficar 
atento aos sintomas da do-
ença. Segundo o oncologista, 

esse câncer pode se manifes-
tar por meio de manchas na 
pele que coçam, ardem, des-
camam ou sangram. Alguns 
pacientes também podem 
apresentar feridas que não 
cicatrizam em até quatro se-
manas: “Geralmente o tumor 
aparece nas regiões do corpo 

que são expostas ao sol com 
maior frequência como ros-
to, pescoço, orelha”.

“A prevenção deve come-
çar na infância e ser adotada 
ao longo de toda a vida com o 
uso de protetor solar diaria-
mente, bem como barreiras 
mecânicas como óculos escu-
ros, bonés ou chapéus, entre 
outros. É importante ainda 
usar filtro solar próprio para 
os lábios e evitar exposição 
prolongada ao sol entre às 
10h e 16h”, detalha Ramon 
Andrade de Mello.

Ramon Andrade de 
Mello - Pós-doutorado em 
Pesquisa Clínica no Royal 
Marsden NHS Foundation 

Trust (Inglaterra), Ramon 
Andrade de Mello tem dou-

torado (PhD) em Oncologia 
Molecular pela Faculdade 

de Medicina da Universida-
de do Porto (Portugal).

O boletim semanal divul-
gado nessa quinta-feira, dia 
8, pela Saúde de Holambra, 
confirmou a 21a morte por 
complicações da  doença na 
cidade. Foram também re-
gistrados 13 novos casos na 
última semana. 

A cidade contabiliza ago-
ra, no total, 5013 registros.

Segundo Valmir Iglesias,  
diretor de Saúde do municí-
pio “é importante que a po-

pulação tome todas as doses 
disponíveis  vacina e que os 
cuidados com a higienização 
sejam mantidos por todos”. 

Apesar de não ser obri-
gatório, vale lembrar que o 
uso de máscaras e o distan-
ciamento social são cuidados 
que não devem ser esqueci-
dos, principalmente nessa 
época do ano com encontros, 
confraternizações e festas 
em família.

O médico Ramon Andrade de Mello lembra que esse tumor lidera os casos de câncer no Brasil
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‘O Bazar’ reunirá marcas autorais de 
empreendedoras locais neste sábado

Unir marcas com propó-
sitos, feitas por mulheres, 
com práticas ambientais e 
sociais justas. Foi com esta 
ideia que as empreendedo-
ras Isis Cerchiari e Thaíz 
Zem criaram O Bazar, um 
evento itinerante que circu-
la pelo interior de São Pau-
lo. 

Depois de passar por So-
rocaba e Campinas, O Bazar 
chega este sábado em Ho-
lambra. A partir das 14h na 
Op! Sorvetes Artesanais o 
evento conta, além das gri-
fes das idealizadoras do O 
Bazar, com a presença de 
marcas locais feitas mora-
doras da cidade. 

“Notamos que há mui-
tas empreendedoras locais 
querendo construir um 
mercado mais ético e sus-
tentável, mas sentíamos 
falta de um lugar onde pu-
déssemos unir todas elas. 
Nosso objetivo é mostrar 
aos moradores da região o 
trabalho incrível que mu-
lheres de suas próprias ci-
dades vêm fazendo”, explica 
Isis Cerchiari, idealizadora 
da marca que leva seu nome. 

Fazendo uma moda atem-
poral com bossa, a marca 
autoral Isis Cerchiari faz 
uma releitura dos clássicos 
do armário feminino trazen-
do cores e modelagens que 
dão um ar contemporâneo 
e chique despretensioso às 
roupas. Com ela, Thaíz Zem, 
diretora criativa da grife Or-
ganic Chic, traz peças desen-
volvidas com matéria-prima 
ecológica, sustentável, orgâ-
nica e de bio-material mes-
clando o casual chic com a 
alfaiataria contemporânea. 

A JuÁ, outra marca auto-
ral de roupas femininas que 

Evento acontecerá pela primeira vez na cidade, a partir das 14 horas

Isis Cerchiari e Thaíz Zem

JuÁ

Ateliê Mari MartinsAteliê Menina Boneca

Organic chic

vai expor no evento, é inspi-
rada na reconexão com a na-
tureza e o feminino, trazen-
do modelagens criadas com 
leveza para vestir mulheres 
fortes, naturais e confian-
tes em seu próprio corpo. 
A JuÁ usa tecidos naturais 
para criar peças versáteis 
que inspiram mulheres a se 
sentirem confiantes e femi-
ninas sem ter que pensar 
demais no guarda-roupa. 

O Ateliê Mari Martins, 
artesanato especializado 

em upcycling e aromatera-
pia, também estará por lá.  
Utilizando matérias-primas 
de boa qualidade, priori-
zando fornecedores locais 
e materiais reutilizáveis, a 
marca traz velas, sabonetes, 
escalda-pés, águas de lençol 
e aromatizadores de am-
biente que agradam tanto 
visualmente quanto olfati-
vamente.

Uma novidade é a pre-
sença do Ateliê Menina Bo-
neca. Além de bolsas e ne-

cessaires, o ateliê traz uma 
proposta diferenciada para 
garotas: produz vestidos in-
fantis para a menina e outro 
igualzinho para boneca, for-
mando uma dupla cheia de 
charme e estilo.

O Bazar é uma ótima 
oportunidade para quem 
quer apoiar um mercado 

mais ético e sustentável e, 
ainda, garantir os presentes 
de fim de ano.

Serviço:
O Bazar
Sábado, 10.12, das 14h às 19h
Op! Sorvetes Artesanais
Rua Campo de Pouso, 1239
Centro, Holambra
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Biblioteca fará 
exibições de filmes 
natalinos neste mês

Ponto MIS

A programação de filmes 
para o mês de dezembro na 
Biblioteca Municipal é volta-
da para a criançada: e, como 
não poderia deixar de ser, 
com produções natalinas. 
Serão duas sessões gratui-
tas, sempre às 19h30. A ini-
ciativa é realizada por meio 
do Pontos MIS, um programa 
do Museu da Imagem e do 
Som, instituição vinculada à 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo.

No dia 15 de dezembro 
será exibida a produção “O 
Grinch”, um divertido filme 
sobre uma criatura verde e 
peluda que não gosta do Na-
tal. Na véspera da data, ele 
cria um plano para acabar 
com a comemoração natali-
na de todos os moradores de 
onde vive.

Na semana seguinte, dia 
22 de dezembro, entra em 
cena o longa “Os Fantas-
mas de Scrooge”, uma bela 
animação sobre um senhor 
amargo e rabugento que 
recebe, na noite de Natal, 

a visita dos fantasmas do 
Presente, Passado e Futu-
ro. Os três visitantes levam 
Scrooge numa viagem que o 
fará repensar suas atitudes e 
comportamentos.

Serão disponibilizados 
30 assentos por exibição. 
Recomenda-se, se possível, 
agendamento antecipado, 
disponível por meio do tele-
fone (19) 3802-4423 ou pre-
sencialmente, entre 8h e 12h 
e das 13h às 17h, de segunda 
a sexta-feira.

“São produções bem in-
teressantes para a garotada 
que, certamente, os adultos 
também irão gostar. Fica 
o convite para que os pais 
acompanhem os filhos. Vale 
lembrar que a reserva dos 
lugares é recomendada para 
que todos possam se acomo-
dar com conforto e seguran-
ça”, disse a diretora muni-
cipal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti.

A Biblioteca Municipal 
José Maria Homem de Mon-
tes fica na Rua Solidagos, 42, 
no bairro Morada das Flores.

Natal Mágico terá atrações 
musicais de diversos gêneros 

neste fim de semana

O “Natal Mágico de Ho-
lambra”, uma iniciativa da 
prefeitura com atrações gra-
tuítas,  entra em seu terceiro 
fim de semana recheado de 
atrações. Além das Paradas 
- repletas de enfeites, flores 
e personagens - fazem parte 
da programação apresenta-
ções musicais para diversos 
tipos de público, com ser-
tanejo, gospel, coral, MPB e 
música folclórica holandesa 
(confira abaixo a programa-
ção). Todas as atividades 
são gratuitas e abertas a 

moradores e visitantes.
O município conta ainda 

com cerca de 4 mil unidades 
de cascatas de luz instala-
das em troncos e galhos de 
árvores da região central e 
mais de 100 mil metros de 
cordões de LED por toda a 
cidade. Locais como a Praça 
dos Coqueiros, a Praça do 
Bento e o Deck do Amor re-
ceberam dezenas de peças 
relacionadas à festividade.

Natal de Holambra
Além da festividade nata-

lina desenvolvida pela Pre-
feitura, a cidade sedia tam-
bém a primeira edição do 
Natal de Holambra – evento 
promovido pela iniciativa 
privada no Parque da Ex-
poflora. Somadas, as inicia-
tivas devem transformar a 
Capital Nacional das Flores 
em um dos destinos nata-
linos mais concorridos de 
São Paulo. O acesso de mo-
radores à festa será gratuito 
mediante apresentação de 
Cartão Cidadão emitido até 
o dia 11 de novembro.

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:
Sexta-feira, 9 de dezembro
19h: Gaiteiros de Holambra
20h: Trio Bravo Electro
Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 10 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Fanfarra 
Amigos de Holambra, carros 
alegóricos, muitas flores e 
outras atrações)

Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Coral Lírios do Vale, da 
Igreja Assembléia de Deus 
Ministério Belém
21h: Christian e Rogério 
(Sertanejo)
Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 11 de dezembro

19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Noel 
Band, carros alegóricos, muitas 
flores e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio Tobias, 
em frente ao Paço Municipal
20h: Coral Villa Musical, de 
Cosmópolis
20h30: Tomás de Aquino 
(MPB)
Local: Praça dos Pioneiros
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Cooperflora é certificada como uma ótima 
empresa para se trabalhar, segundo GPTW

Vereadores fazem moções de protesto das decisões  
do TSE e contra a privatização dos Correios

A Cooperflora foi reco-
nhecida como uma ótima 
empresa para se trabalhar, 
segundo avaliação realizada 
pela Great Place to Work®, 
uma consultoria global que 
apoia organizações a obter 
os melhores resultados por 
meio de uma cultura de con-
fiança, alto desempenho e 
inovação.

Este é o terceiro ano con-
secutivo que a cooperativa 
conquista o certificado e 
comprova a dedicação de to-
dos aqueles que fazem parte 
do time Cooperflora e que, 
diariamente, estão compro-
metidos na missão de conec-
tar o campo ao varejo.

A conquista é resultado 
de uma pesquisa de clima 
organizacional realizada 
com os colaboradores entre 

os dias 14 e 28 de novembro. 
A avaliação considera alguns 
critérios da cultura organi-
zacional como confiança, li-
deranças, oportunidade de 
desenvolvimento profissio-
nal, diversidade, boas práti-
cas culturais, entre outros. 

“Uma ótima organização 
para se trabalhar não é fei-
ta apenas de uma bela mis-
são/propósito e valores bem 
escritos, ela se faz no dia a 
dia. Compreendemos como 
uma organização é, de fato, 
observando o jeito como 
as pessoas se comportam e 
entendendo o que elas pen-
sam.”, afirma a gerente de 
Gente & Gestão da Cooper-

flora, Fernanda H. 
Wanderlind. 

Além do re-
conhecimento, o 
selo também pos-
sibilita entender 
a visão daqueles 
que compõe a co-
operativa. “Para 
a Cooperflora é 
fundamental com-
preender o que 
os colaboradores 
pensam, suas per-
cepções e sentimentos, para 
que com esses dados possa-
mos evoluir constantemente 
como organização que preza 
pelo bom relacionamento 
com seu ecossistema, por 

transparência e 
simplicidade”, fi-
naliza Fernanda.

A conquista do 
certificado GPTW 
confirma o mo-
mento atual vivido 
pela Cooperflora: 
o de ser um ecos-
sistema para o 
mercado de flores 
e acessórios ao 
unir pessoas com 
os mesmos propó-

sitos. 
Para comemorar o certi-

ficado, a cooperativa produ-
ziu um vídeo que pode ser 
assistido no canal oficial da 
Cooperflora no Youtube. 

Na última sessão ordiná-
ria, realizada em 05 de de-
zembro pela Câmara Munici-
pal de Holambra, vereadores 
apresentaram duas moções 
legislativas expressando 
adesão a determinadas ma-
térias com o objetivo de im-
pactar tomadas de decisões 
que podem produzir direta 
ou indiretamente melhoria 
na qualidade de vida da po-
pulação do nosso município.

A primeira moção votada 
em plenário, de autoria do ve-
reador Mario Luiz Sitta (Sitta 
da Fanfarra) foi de protesto 
ao ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e tam-
bém presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Ale-
xandre de Moraes, por censu-
ra aos meios de comunicação 
e perfis em redes sociais de 
parlamentares e influencia-
dores durante e após o perío-
do eleitoral de 2022. 

A propositura defende 
a observação e o respeito a 
princípios constitucionais 
como a liberdade de pensa-
mento e expressão, do Esta-
do de Direito e da indepen-
dência e harmonia entre os 
poderes, e menciona que as 
ofensas às instituições bra-
sileiras foram tão severas 
que ocasionam insegurança 
jurídica, ampla desconfiança 
popular no processo eleitoral 
brasileiro e instabilidade na 
sociedade civil de nosso país.

Todos os parlamentares 
foram favoráveis à Moção de 
Protesto que enseja o fim da 
omissão da Câmara dos De-
putados e do Senado Fede-
ral quanto a competência de 
julgar transgressões às insti-
tuições brasileiras.

Enquanto Mauro Sérgio 
de Oliveira (Serjão), Presi-
dente e vereador do Legis-
lativo Municipal, apresen-

tou uma Moção de Apoio 
à manutenção da Empresa 
Brasileira de Correios e Te-
légrafos como empresa pú-
blica, considerando diversos 
aspectos como o papel es-
tratégico de um correio pú-
blico na logística do país que 
contribui para o desenvolvi-
mento e integração nacional, 
reforçou que os Correios não 
dependente dos recursos do 
Tesouro Nacional, além de 
destacar sobre os benefícios 
e da oferta de seus serviços 
para a população e para a 
economia de Holambra. 

No plenário Serjão ava-
liou “A privatização preju-
dicaria principalmente ci-
dades menores, com menos 
habitantes, que deixariam 
de receber cartas, informa-
ções para seus familiares e 
parentes, prejudicando os 
trabalhos das pessoas”, po-
rém ressaltou juntamente 

com o vereador Eduardo da 
Silva (Pernambuco) a ne-
cessidade de melhorias na 
prestação dos serviços pelos 
Correios. 

“A gente sabe que os Cor-
reios vêm sofrendo cada vez 
mais com falta de funcioná-
rios, falta de gestão e o ve-
reador Eduardo falou de um 
tema que é bem verdadeiro, 
nós temos ainda aqui bair-
ros que não recebem cor-

respondências, a gente vem 
realmente cobrando, vem 
reivindicando para que a 
população possa ter de fato 
uma atuação cem por cento 
dos Correios no nosso muni-
cípio.”, completou Serjão. 

A Moção de Apoio aos 
Correios foi aprovada com 
cinco votos favoráveis e 
três contrários, e será en-
caminhada a autoridades 
nacionais.

A cooperativa foi certificada pelo terceiro ano consecutivo pela Great Place to Work 
e é a primeira no segmento a obter essa conquista
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Biblioteca faz campanha de 

devolução de livros
A Biblioteca Municipal 

José Maria Homem de Mon-
tes, em Holambra, realiza 
uma campanha para cons-
cientizar a população sobre 
a entrega de livros retirados 
no local e que não foram de-
volvidos dentro do prazo es-
tipulado. Entre os dias 12 de 
dezembro e 31 de janeiro, 
quem entregar os títulos po-
derá regularizar a situação 
sem sofrer penalidade.

“Normalmente o usuá-
rio pode ficar com até duas 
obras emprestadas por 14 
dias. Quando a devolução não 
é realizada, ele fica impedido 
de pegar livros pelo período 
de atraso”, explicou a biblio-
tecária Gabriela de Carvalho 
Cafruni. “Porém, durante a 
campanha, não aplicaremos 
essa penalidade, já que a ideia 

é conscientizar os frequenta-
dores, fazer com que as obras 
voltem para a Biblioteca e 
possam ser disponibilizadas 
para outras pessoas”.

Com um acervo de mais 
de 18 mil títulos, a Biblioteca 
Municipal José Maria Homem 
de Montes fica na Rua Solida-

gos, 42, no bairro Morada das 
Flores, e funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e 
entre 13h e 17h. Informações 
e consulta de títulos podem 
ser realizadas por meio do 
telefone (19) 3802-4423 e 
pelo e-mail biblioteca.holam-
bra@gmail.com.

Contas da Prefeitura 
de 2020 são aprovadas 

pelo Legislativo
Vereadores aprovam 

por unanimidade em 
única discussão e vota-
ção, na sessão realiza-
da em 05 de dezembro, 
as contas da Prefeitura 
Municipal de Holambra 
referentes ao exercício 
financeiro de 2020, ges-
tão do ex-prefeito Fer-
nando Fiori de Godoy.

Em setembro desse 
ano o Tribunal de Con-
tas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) emi-
tiu parecer favorável 
à prestação de contas 
anuais do Executivo. O 
processo encaminhado 
para a Câmara Munici-
pal de Holambra ficou a 
disposição para consul-
ta de quaisquer interes-
sados pelo período de 
sessenta dias, desde 20 
de setembro, na secre-
taria administrativa do 
Legislativo. 

Após estudos, a Co-

missão de Orçamento, Fi-
nanças e Contabilidade, 
composta por Mario Luiz 
Sitta (Sitta da Fanfarra), 
Fabiano Soares e Eduar-
do da Silva (Pernambu-
co), ratificou o parecer 
favorável do TCE-SP, en-
caminhando o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
001/2022 para votação 
em plenário, que agora 
segue para promulgação 
do Presidente da Câmara 
Mauro Sérgio de Oliveira, 
concluindo assim o pro-
cesso de aprovação da 
gestão financeira 2020 
da Prefeitura. 

Fernando Fiori de 
Godoy foi prefeito do 
município de Holambra 
por duas gestões, 2013-
2016 e 2017-2020. To-
das as contas receberam 
parecer favorável do 
TCE-SP e foram aprova-
das pelo Legislativo Mu-
nicipal.
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Resultados das Semifinais:

Horários das finais:

Série Prata
Joinville 0 x 0 (5 x 6) Resenha
Galunáticos 0 x 0 (5 x 3) Real Conquista

Série Ouro
Jack Flores 2 x 0 Tamo Junto
Grêmio Holambra 1 x 1 (4 x 5) Figueirense

Série Prata
Domingo 11 de dezembro, às 8h30:
Galunáticos x Resenha (Estádio Municipal)

Série Ouro
Domingo, 11 de dezembro, às 10h30:
Jack Flores x Figueirense (Estádio Municipal)

Definidas as equipes que disputam a  
final do Amadorzão no domingo

Equipe mista de Holambra 
e Jaguariúna vence 

torneio regional de Vôlei

Jack Flores e Figueirense dis-
putam no próximo domingo, dia 
11 de dezembro, o título da Série 
Ouro do Campeonato Amador de 
Holambra 2022, o Amadorzão. 
A partida será realizada a partir 
das 10h30 no Estádio Municipal 
Zeno Capato e é aberta ao públi-
co, com entrada gratuita. Pela Sé-
rie Prata da competição, o duelo 
é um pouco mais cedo, às 8h30, 
entre Galunáticos e Resenha.

A final foi decidida essa semana 
por vitória do Jack Flores sobre o 
Tamo Junto, por 2 a 0. O Figueiren-
se, por sua vez, ficou no 1 a 1 com o 
Grêmio Holambra, fechando a con-
ta nos pênaltis com placar de 5 a 4 
nas cobranças.

O confronto da Série Prata, por 
sua vez, saiu de dois empates em 
0 a 0. O Resenha bateu a equipe 
do Joinville por 6 a 5 nos penais, 
enquanto o Galunáticos venceu o 
Real Conquista por 5 a 3.

“Faço um convite para que os 
holambrenses se reúnam e parti-

cipem dessas finais. A torcida 
faz a diferença”, disse o dire-
tor municipal de Esportes, 
André Luís Buzzerio. Os times 
campeão e vice-campeão, o 
artilheiro do torneio e o go-
leiro menos vazado receberão 
troféus e medalhas.

Diversão para a criançada 
durante os jogos

Durante o período de jo-
gos, entre 8h30 e 13h30, a crian-
çada poderá ser divertir a valer no 
estacionamento do Estádio Mu-
nicipal com brinquedos infláveis, 
como pula-pula e tobogã. Haverá 
também a distribuição gratuita de 
pipoca e algodão doce.

A equipe Topezera, com-
posta por moradores de 
Holambra e de Jaguariúna, 
venceu o torneio regional de 
Vôlei promovido no último 
domingo, dia 4 de dezembro, 
pelo Departamento Muni-
cipal de Esportes da Cidade 
das Flores.

A competição reuniu seis 
times mistos de quatro ci-
dades em confrontos que se 
estenderam das 8h às 18h no 
Ginásio Municipal. O segun-
do lugar ficou com o Time da 
Posse, de Santo Antônio de 
Posse. O Time do Aleh, de Ar-
tur Nogueira, foi bronze.



9

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 9 de dezembro de 2022 99

www.jcholambra.com

Esportes 9
Jogos do Brasil e Holanda serão transmitidos 

em telão na Praça dos Pioneiros

Hoje os serviços e espaços públicos da cidade terão 
horários alterados em função do jogo do Brasil
Confiram:

– Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Municipal, 
consultório veterinário do Programa Meu Pet, Espaço do Empreendedor 
e Biblioteca Municipal: expediente até às 11h.

– Policlínica Municipal: funcionamento normal para atendimentos de 
urgência e emergência, 24 horas por dia, assim como o Serviço de Ambulância (192).

– Creches e escolas municipais: atividades se encerram às 11h.

– Transporte público: circulação normal.

– Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

– Coleta de resíduos recicláveis: interrupção apenas no período da tarde de 9 de dezembro.

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

– Moinho Povos Unidos: atividades serão interrompidas às 11h do dia 9 de dezembro e retomadas às 14h.

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

cida em dose dupla”, explicou 
o prefeito Fernando Capato.

Esse será o segundo even-
to de transmissão ao vivo 
de jogos da Copa do Mundo 
em Holambra. O primeiro, 
em 2014, com a competição 
acontecendo no Brasil, uniu 
as torcidas laranja e verde e 
amarela na Rua da Amizade 
ao longo do torneio.

“A Copa desta vez é no Ca-
tar, mas a intensidade da tor-
cida segue a mesma. O even-
to será uma oportunidade de 
somar energia positiva em 
favor da seleção e também 
da Holanda, com história tão 
presente e decisiva em nossa 
cidade”, ressaltou Alessan-
dra Caratti, diretora munici-
pal de Turismo e Cultura.

Se ambos os times ven-
cerem nesta sexta, o clima 
de torcida conjunta deve 
mudar: quis o destino que 
a semifinal, neste caso, fos-
se justamente entre Brasil e 
Holanda, com jogo marcado 
para a próxima terça-feira, 
13 de dezembro. Transmis-
são e emoção garantidas na 
Praça dos Pioneiros.

A Prefeitura de Holam-
bra transmite a partirde 
hoje, dia 9 de dezembro, os 
jogos de Brasil e Holanda 
na Copa do Mundo do Catar. 
Com telão em LED de 8m² 
e sonorização montados 
no palco do Natal Mágico, 
a estrutura exibirá todas 
as partidas até a grande fi-
nal – claro, desde que pelo 
menos uma das seleções 
avance até a decisão, mar-
cada para o dia 18. Todos os 
eventos terão acesso gra-
tuito e serviço de alimen-
tação acessível a partir dos 

quiosques existentes na 
Praça dos Pioneiros.

O primeiro confronto a 
ser transmitido será entre 
Brasil e Croácia, em jogo vá-
lido pelas quartas de final do 
torneio, às 12h. Mais tarde, 
às 16h, Holanda e Argentina 
se enfrentam por uma vaga 
nas semifinais, também com 
projeção ao vivo no local.

“Aproveitamos a estrutu-
ra do Natal para levar o telão 
e permitir que a torcida ho-
lambrense vibre junta nos 
jogos do Brasil e da Holanda. 
Nossa cidade, afinal, tem tor-

'Com dancinha', Brasil vai 
para cima da Croácia

Mais do que a 
vitória tranquila 
do Brasil contra a 

Coréia do Sul na última se-
gunda-feira, as dancinhas 
dos jogadores brasileiros 
nas comemorações dos 
gols foram o principal as-
sunto aqui e no mundo.

A lenda do Manchester 
United, Roy Keane, chamou 
a comemoração dos gols 
brasileiros de ‘desrespeito-
sa’. Outros jornais europeus 
seguiram a mesma linha.

Vale lembrar que um ca-
nal de TV espanhol chegou 

a chamar o brasileiro Viní-
cius Jr. de macaco, por um 
dança em um dos seus gols 
pelo Real Madrid.

A polêmica das come-
morações dos jogadores 
brasileiros chegou aos ves-
tiários da Croácia.

O zagueiro Dejan Lo-
vren, que atua no Zenit da 
Rússia, declarou que as 
dancinhas não o incomo-
dam. “Já joguei com mui-
tos jogadores brasileiros, 
eles acordam dançando, é 
o jeito deles. Estão sempre 
alegres.
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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, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura 
de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante 

de escolher a semente que, deliberadamente, lançastes ao solo da vida.

● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ●

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) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pin-
tura acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica profis-
sional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula experi-
mental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h 
ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

EMPRESA DE HOLAMBRA CONTRATA

Encarregado de limpeza e manutenção
- Terça a Sábado
- Limpeza e Conservação de ambientes. Pequenos reparos, jardinagem, 
noções de manutenção e organização em geral
- Possuir transporte próprio
- Remuneração: salário + vale alimentação + auxílio transporte
Interessados enviar currículo para: contato@jcholambra.com.br

Grupo Daólio de Supermercados 
Contrata para loja de Holambra

PADEIRO (A)
- Idade acima de 25 anos
- Experência vivencial com mais de 2 anos no ramo de 
panificação e confeitaria.
- Cursos e formação na área será  um diferencial.

Interessados podem entregar  curriculos na recepção da loja. 
Rodovia Aziz Lian, s/n Centro – Holambra ou enviar o currículo para 

rh.holambra@supermercadodaolio.com.br

Holambra leva o vice-campenato no Futsal

A equipe sub-16 da Escolinha de Futsal da Prefeitura ficou com o vice-
-campeonato de  torneio promovido pela Associação Desportiva Regional. 
A partida, contra o time de Pedreira, foi realizada no último domingo no 
Ginásio do Itamaraty, em Artur Nogueira, com placar de 4x3.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Holambra - AEAAH, em 
conformidade com que determina seu estatuto, 
CONVOCA seus associados para: 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser instalada 
no dia 15 de dezembro de 2022, de forma 
presencial, na Pizzaria Serrana, R. Primavera, 
1441, Centro – Holambra, em primeira convocação 
às 18h00, com a presença mínima de uma quarta 
parte dos associados e em seguida, convocação 
às 18h30, com qualquer número de associados.  

ORDEM DO DIA
1. Extinção/encerramento da associação;
2. Prestação de contas
3.  Destinação do que eventualmente sobre.

Holambra, 08 de dezembro de 2022

Eng. Agron. Silvia R. P. Sartorelli
Presidente AEAAH

ASSOCIAÇÃO DOS 
ENGENHEIROS ARQUITETOS, E 
AGRÔNOMOS DE HOLAMBRA
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Sangue Latino está de volta

O clássico da MPB “Sangue Latino” abriu o LP do grupo Secos e Molhados, lançado em agosto de 1973. Para celebrar a ocasião, 
a cantora Roberta Spindel convidou Ney Matogrosso para regravarem juntos a canção, que será lançada nesta sexta-feira, dia 9, 
pela gravadora Kuarup em parceria com o selo Algorock.

Na noite de ter-
ça-feira (6) fo-
ram eliminadas 
do MasterChef+ 
as cozinheiras 
amadoras Gla-
ci, por causa da 
batata com ba-
calhau e Beth, 
porque não 
conseguiu pre-
parar um Bhe de 
Noel. Na próxi-
ma ma teça-fei-
ra (13), Astro, 
Nadja, Pietro e 
Sergio encaram a grande final da temporada em uma disputa emocionante. Pois 
os quatro tem suas particularidades com a cozinha caseira, dando um sabor todo 
especial. Vamos aguardar.

Oficina dos Menestrais estreia em São Paulo, sábado, dia 10, o musical “Noturno”, 
de Oswaldo Montenegro, com a participação de 30 menestréis da Maturidade, que 
cantam, dançam, e atuam, além de convidados especiais, com direção e adaptação 
de Deto Montenegro. Entre os 30 integrantes estão duas pessoas de Holambra e 
uma de Mogi Mirim. Cecilia Campos Scatena, 89 anos, há 16 anos participa da Ofi-
cina dos Menestréis, assim como, sua filha Lilian Campos Scatena e de Mogi Mirim, 
Adriana Pilli. Noturno de Oswaldo Montenegro estreou na cidade de São Paulo em 
1991, é o musical mais antigo da Oficina dos Menestréis. Trata-se de esquetes que 
dialogam com o tema, um ritmo cênico mágico e uma trilha musical extraordiná-
ria. A apresentação será no teatro Tênis Clube Paulista, Rua Gualaxos, 285, Paraiso. 
Datas para você assistir ainda em dezembro: 10,11, 17,18 e nos dias 04 e 05 de feve-
reiro de 2023. Os horários: aos sábados 21 horas e domingo às 20 horas. Não perca.

Nossa homenagem a “Demônios da Garoa”

Dia 2 de dezembro, comemorou-se no Brasil o Dia Nacional do Samba. 
Na ocasião, o mais longevo representante paulistano do gênero, o grupo 
Demônios da Garoa, aproveitou para lançar um EP com três faixas, inti-
tulado “É Preciso Seguir”. Com 79 anos de existência e já na terceira for-
mação — atualmente tendo à frente Sergio Rosa, Ricardo Rosa, Dedé Pa-
raízo e Everton Souza –, o Demônios da Garoa é considerado o principal 
intérprete do cancioneiro de Adoniran Barbosa, ao transformar em clás-
sicos do samba paulista faixas como “Trem das Onze”, “Saudosa Maloca”, 
“Samba do Arnesto” e  “Iracema”. E apesar da renovação dos integrantes, 
mantém os arranjos vocais, característica marcante do grupo, próximo 
ao que era feito na formação original. A nova canção “É Preciso Seguir”, 
de André Renato e Sereno, foi escolhida para ser trabalhada no ambiente 
online e emissoras de rádio e TV, é um samba clássico, com letra que fala 
de perseverança e comemoração. Parabéns a esse  grupo tão querido.

Glaci e Beth deixam o MasterChef+

Grupo teatral da Maturidade se apresenta em São Paulo


