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Ao completar 31 anos de 
emancipação política, Holambra 
apresenta-se com uma vitalidade 
de crescimento e desenvolvimen-
to, resultado modelo de um traba-
lho contínuo e de  investimentos  
bem sucedidos.

Quatros pontos, contudo, de-
vem ser potencializados para o 
crescimento sustentável da cidade 
como polo produtivo e de qualida-
de de vida: definição dos limites 
de seu crescimento, educação de 
qualidade,  gestão pública eficien-
te e cuidado ambiental. 

O crescimento precisa ser or-
denado, nos pontos vitais para 
o desenvolvimento sustentável,  
para não se armar uma bomba 
relógio que afetará as futuras 
administrações e a qualidade de 

vida dos cidadãos holambrenses .
Um destes pontos é a qualidade 

do ensino nos ciclos fundamental 
e médio. Embora este não seja um 
problema só de Holambra, mas de 
boa parte do país, Holambra re-
úne todas as condições de ter um 
ensino público que qualidade. Não 
dá para pensar o futuro sem uma 
educação de qualidade.  

Ao longo dos anos o baixo in-
vestimento em educação, a ausên-
cia da sociedade civil organizada 
estabelecimento de programas 
de ensino transformador, a falta 
de avaliação do desempenho dos 
professores e diretores, a baixa 
remuneração dos profissionais de 
e uma administração pouco eficaz 
formam um caldo de cultura que 
atrasam, no presente, e afetarão 

no futuro,   desenvolvimento da 
cidade.

Na modernização da adminis-
tração pública, a preocupação da 
atual gestão em trabalhar com a 
sociedade civil organizada, como 
tem sido feito atualmente com a 
Comissão Municipal de Desenvol-
vimento Urbano – CMDU, pode, 
por certo, ser uma modelo para 
outras áreas, como educação e 
meio ambiente  no sentido de ala-
vancar  a eficácia no crescimento 
sustentável da cidade. 

Nos seus 31, é bom comemo-
rar o conquistado, mas é essencial 
projetar o futuro e esta deveria 
ser uma missão primordial da ad-
ministração pública e da socieda-
de civil organizada. 

Parabéns Holambra!

Aniversário da cidade
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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

Qual verdade? A de cada 
um. A sua, a minha. Ambas de-
vem ser respeitadas. E a menos 
que exista um irracional enten-
dimento, não é admissível que 
condutas reprováveis por al-
guns de membros das diversas 
denominações sejam toleradas 
por sociedades ditas civilizadas

Este assunto, a meu ver, 
merece atenção maior neste 
momento de disputas polí-
tico - religiosas - ideológicas 
em plena atuação de acirradas 
campanhas eleitorais visando 
as eleições que se encerram no 
próximo domingo.

O Brasil, apesar de ser con-
siderado um país laico, consi-
dera como religiões a Católica 
Apostólica Romana, Evangéli-
ca, Espírita. Afrobrasileiras. Ju-
daicas e outras....

Peço-lhe permissão, por 
oportuno, para ousar aden-
trar em um assunto altamen-
te especializado e de grande 
profundidade que, de longe 
e apesar de não ser minha es-
pecialidade merece, pelo me-
nos, ser lembrado: a Espiritu-
alidade. Segundo o dicionário 
é característica ou qualidade 
daquilo que é espiritual; a espi-
ritualidade da alma e espiritual 
seria algo místico.  O termo es-
piritualidade refere-se a todas 
as formas de religiosidade.

A palavra “religião” tem sua 
origem mais provável no termo 
latino “religare”, significando 
o movimento de unir de novo 
o ser humano com Deus den-
tro dele, isto é, com o sagrado, 
com os valores mais profundos 
e eternos.

Neste sentido, preocupa-me 
(e na realidade mais do que 
preocupação é perplexidade) 
a ação dedicada de preletores 
de Igrejas - com denominações 
várias – abordando insistente-
mente, temas políticos escan-
caradamente. Neste momento, 
tenho dificuldade de compre-
ender: estamos vislumbrando 
um movimento político-reli-
gioso ou religioso-político? A 
meu ver, desvirtuamento com-
pleto da atividade pastoral. La-
mentável.

Oremos, pois, para que o 
transcorrer desses próximos 
dias seja de compreensão, paz 
e respeito a ideias divergentes 
dentro da política.

E terminadas as eleições, 
também!

Hora da Verdade

Histórias de Dona Ilda

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
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Fundado em 9 de junho de 1994

Em consequência da devastação causada 
pela Segunda Guerra Mundial, o governo ne-
erlandês (ou holandês) estimulou a imigração 
de parte da população - especialmente para a 
Austrália, o Brasil, o Canadá e a França. O Brasil, 
no entanto, foi o único país a permitir a vinda de 
grandes grupos de católicos.

Com consentimento do governo Neerlandês, 
a Associação Neerlandesa dos Lavradores e 
Horticultores Católicos (Katholieke Nederland-
se Boer en Tuinders Bond) enviou uma comis-
são para o Brasil para coordenar a imigração de 
holandeses e para fixar um acordo com o go-
verno brasileiro.

Um grupo de aproximadamente quinhentos 
imigrantes, provenientes da província Brabante 
do Norte, imigraram para o Brasil e estabele-
ceram-se na Fazenda Ribeirão. Eles fundaram, 
em 14 de julho de 1948, a colônia Holambra I 
e a Cooperativa Agropecuária Holambra, com 
o objetivo de produzir leite e laticínios. Como o 
gado holandês trazido pelos imigrantes foi dizi-
mado por doenças tropicais, eles optaram pela 
suinocultura e a criação de galinhas.

Com a vinda de um novo grupo de imigran-
tes holandeses em 1951, teve início o cultivo de 
flores com a produção de gladíolos - cultura ex-
pandida entre 1958 e 1965.

Em 27 de outubro de 1991, 98% da popula-
ção votou favoravelmente à emancipação da 
colônia, dando a Holambra a autonomia de 
município. Sete anos mais tarde, a Assembléia 
Legislativa de São Paulo concedeu à cidade o 
título de Estância Turística.

Para mim é um orgulho imenso poder fa-
zer parte dessa trajetória,onde minhas filhas 
e netos(a) cresceram juntamente com nossa 
querida Holambra, e eu com o título de cidadã 
Holambrence tenho a honra de parabenizar e 
deixar aqui a minha homenagem à honrosa Ho-
lambra!

Gerência geral e comercial: Silvia Cahen 
Diagramação: pagina1.net
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Eleições 2022

Holambrenses retornam às urnas nesse 
domingo para o segundo turno das eleições

da Redação 

Eleitores da cidade aju-
darão a decidir no próximo 
domingo, 2, através do voto, 
quem vai governar o Brasil 
e o Estado de São Paulo nos 
próximos quatro anos.

No dia 30 de outubro, data 
do segundo turno das Eleições 
2022, mais de 156 milhões de 
brasileiras e brasileiros retor-
nam às urnas para escolher o 
presidente da República que 
comandará o Brasil pelos pró-
ximos quatro anos. Eleitoras e 
eleitores de 12 estados do Bra-
sil também votarão para ele-
ger o novo governador. E, as-
sim como no primeiro turno, 

a votação ocorrerá ao mesmo 
tempo nos 5.570 municípios 
do país: das 8h às 17h, pelo 
horário de Brasília.

O voto é obrigatório para 
maiores de 18 anos e faculta-
tivo para analfabetos, maio-
res de 70 e pessoas com 16 e 
17 anos.

Na disputa à  Presidente da 
República, os candidatos são: 
Luiz Inácio Lula da Silva  do 
PT e Jair Messias Bolsonaro do 
PL. No primeiro turno, na con-
tagem geral dos votos, o candi-
dato do PT obteve 57.259.504 
votos (48,43%) e o candidato 
e atual Presidente conquis-
tou 51.072.345 (43,20%). 
Os votos válidos alcançaram 

Locais votação em Holambra:
E. E. Ibrantina Cardona - Rua Dr. Jorge Latour, 99 – Centro -Seções: 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 170, 179
E. M. Parque dos Ipês - Rua Dr. Jorge Latour, 753 – Morada das Flores - 
Seções: 264, 276, 297, 310, 332, 351, 361, 380
E. M. Jardim das Primaveras - Rua Leandro Gonçalves, 136 – Centro - 
Seções: 187, 192, 200, 213, 222, 227, 236, 249, 252, 418, 441, 466, 480

E. M. Jardim Flamboyant - Rua Dr. Jorge Latour, 964 – Jardim 
Flamboyant - Seções: 430, 436, 448, 488
Horários de ônibus circulares:
No dia da eleição os horários dos ônibus serão mantidos os mesmos 
de domingo: 08h:00 Fundão 08:40 Palmeiras 11h:00 Fundão 11h:45 
Palmeiras 17h:30 Fundão 18:00 Palmeiras

118.229.719 (95,59%). Já 
para o Governo do Estado de 
São Paulo, Tarcísio de Freitas 
do Republicanos vai concorrer 
contra Fernando Haddad do 
PT. No primeiro turno, Tarcí-
sio obteve 42,32% dos votos 
válidos e Fernando Hadad  

conquistou 35,70% dos votos.
Para votar, é necessário 

apresentar apenas um do-
cumento de identificação 
oficial com foto. A apresenta-
ção do título de eleitor não é 
obrigatória. Também é possí-
vel votar com a versão digital 

do título, obtida no e-Título, 
aplicativo gratuito da Justiça 
Eleitoral, caso a sua foto já 
apareça por lá. O TSE permi-
te que o eleitor leve uma co-
linha de papel com o número 
das candidatos e proíbe levar 
celular na cabine de votação.
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Cooperflora apresenta reposicionamento 

de marca e novidades ao mercado

Localizada em Holambra, 
no coração da cidade que vi-
bra emoções, a Cooperflora 
é conhecida nacionalmente 
pela qualidade dos produ-
tos comercializados e pelo 
amplo mix de flores de corte 
(atualmente, são mais de mil 
variedades) e, recentemen-
te, tem ampliado também 
seu catálogo de produtos em 
vaso. 

Há 23 anos no segmen-
to de flores, a cooperativa 
anunciou ao mercado, no úl-
timo mês de setembro, seu 
reposicionamento de marca, 
também conhecido como re-
branding. A mudança reforça 
o novo posicionamento da 

Cooperflora: ser um ecossis-
tema para o mercado de flo-
res. 

Esta é a segunda vez que 
a cooperativa passa por mu-
danças na marca desde sua 
fundação. O reposicionamen-
to vai de encontro com o mo-
mento atual da Cooperflora 
que, diariamente, ajuda a 
conectar o campo ao varejo, 
através de tecnologias e solu-
ções inovadoras. 

Como resultado, os clien-
tes tem garantia de entrega, 
qualidade e volume de ma-
neira conveniente e exclusi-
va. Além disso, todo o esforço 
empregado diariamente des-
de o cultivo dos produtos até 

Com o reposicionamento, a Cooperflora passa a se posicionar como um ecossistema para o mercado de flores
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a entrega para o cliente final, 
torna a cooperativa parte do 
mercado de emoções. 

É o que explica a gerente 
de Marketing da Cooperflora, 
Andrea Wagemaker. “Mais 
do que nunca, queremos re-
forçar nosso propósito de 
cultivar flores, para que as 
pessoas cultivem emoções. 
Emoções essas, que se eter-
nizam em forma de memó-
rias. É isso o que fazemos 
todos os dias”, conta Andrea.

Próximos passos
Com o rebranding, a coo-

perativa também atualizou 
sua logomarca e criou uma 

assistente virtual: a Flora. 
A intenção é modernizar e 
atender de forma ágil e efe-
tiva os clientes e aqueles que 
entram em contato com a Co-
operflora. 

Mas as inovações e mu-
danças não param por aí. O 
diretor geral da Cooperflora, 
Milton Hummel, explica que 
o projeto de uma nova sede 
faz parte do plano de cres-
cimento para os próximos 
anos. 

“Diante da perspectiva de 
crescimento das vendas da 
cooperativa, projetada para 
os próximos anos, e do movi-
mento estratégico de elevar 

o nível de conexão em todos 
elos da cadeia de negócios, 
criando o ecossistema de flo-
res, o cenário da aquisição do 
terreno e construção de uma 
nova sede foi validado pela 
nossa base produtiva e esta-
mos avançando nesse proje-
to.”, afirma Milton. 

Para mostrar seu novo po-
sicionamento, a Cooperflora 
produziu um vídeo institu-
cional que retrata o caminho 
das flores e reforça o princi-
pal propósito da cooperativa: 
cultivar flores, para pessoas 
cultivarem emoções. Para 
assistir, basta acessar o site 
www.cooperflora.com.br.

HolambraMatrículas Abertas
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Holambra chega aos 31 otimista com novas 

perspectivas de desenvolvimento
A exemplo das famosas bicicletas que movem Amsterdã, a roda de Holambra segue girando e avançando pela força do trabalho

Nathália Ferreira

Em Amsterdã (Países Bai-
xos), cerca de 80% da popu-
lação locomove-se de bici-
cleta. Um meio de transporte 
que reflete a responsabilida-
de ambiental, seguro e que 
proporciona um momento de 
relaxamento enquanto diri-

ge o morador de um local ao 
outro. Mas o que de fato asse-
melha esse hábito tipicamen-
te holandês e Holambra, que 
preserva de forma mais tími-
da essa cultura, é o constante 
movimento. A cada pedala-
da é possível avançar mais 
um pouco mais. Assim como 
avança o município do inte-

rior de São Paulo e integrante 
da Região Metropolitana de 
Campinas a cada novo ano. 
Ao longo de seus 31 anos de 
emancipação, recebendo o 
destaque de figurar entre os 
melhores índices de qualida-
de de vida e de segurança do 
Brasil, Holambra não para. 

Conhecida em todo o país 

por ser a Capital Nacional 
das Flores, sua força vai mui-
to além do título. De acordo 
com a Associação Comercial 
e Empresarial de Holambra 
(ACE), o atual cenário eco-
nômico de novos negócios 
está concentrado no ramo 
gastronômico e, mesmo 
com resquícios da pande-

mia enfrentada, o comércio 
não estagnou. “Do início da 
pandemia até agora, houve 
crescimento aproximado de 
20% no número de empresas 
associadas, o que reflete uma 
expansão do próprio cenário 
econômico, além do trabalho 
da entidade para fomentar 
o associativismo”, explicou 
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o presidente da Associação, 
Ronaldo Graat. Ao todo, são 
302 empresas que integram 
a ACE, sendo mais de 40% do 
ramo de serviços. 

A economia é fator essen-
cial para a manutenção de 
qualquer município e atua 
junto a outras frentes, como 
Meio Ambiente, Esportes e a 
Educação, por exemplo, que 
em 2017 celebrou a inaugu-
ração da primeira instituição 
de ensino superior da cidade, 
a Faculdade de Agronegócios 
de Holambra (FAAGROH), 
que trouxe aos moradores a 
possibilidade de cursar uma 
graduação em sua cidade. 
“Enxergo que esse crescimen-
to da educação agrega para a 
cidade e principalmente para 
os jovens. Tenho amigos que 
ainda estão no colegial, ter-
minando, e outros que já se 
formaram. E alguns que en-
traram na FAAGROH. Então 
isso vai transformar a cidade. 
É uma cidade turística, então 
vai ter uma visão de cidade 
acadêmica também”, avalia 
Fernando Lopes de Andrade 
Filho, morador de Holambra 
e estudante de Engenharia 
Agronômica. Para o estudan-
te, que durante o seu período 
de alfabetização frequentou 
escolas de variadas cidades 
devido aos pais, uma compa-
ração com a educação de Ho-

lambra revela que é percep-
tível uma diferença, sendo 
notável que é um município 
que investe no setor. 

As construções, os comér-
cios, a exemplo da economia 
e de outros aspectos da roti-
na local, evoluíram ao longo 
dos anos.  Empreendimentos 
imobiliários marcam presen-
ça no crescimento de Holam-
bra. E cada vez mais chegam 
projetos inovadores, alinha-
dos com o que o mercado 
tem de mais atual. É o caso 
do Boulevard Holambra, um 
grande empreendimento que 
irá se somar à cada vez mais 
forte rede hoteleira da cidade 
para atrair turistas. 

A Prefeitura Municipal de 
Holambra, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Habitação, 
acompanha de perto a expan-
são demográfica e a vinda dos 
empreendimentos imobili-
ários que se tornou um se-
tor forte na cidade, gerando 
preocupações aos moradores 
que dão prioridade às áreas 
de conservação do município. 
“Holambra é parte de uma 
região metropolitana e uma 
cidade exemplo do ponto de 
vista de qualidade de vida. 
Feito de forma organizada, o 
crescimento traz coisas boas. 
Traz desenvolvimento, traz 
oportunidade, traz novos 

empreendimentos e inves-
timentos. Mas é preciso que 
ele aconteça ordenadamente, 
com cuidado, com estrutura-
ção”, pontua o diretor da pas-
ta, Reinaldo Eid Pavão, que 
reforça que esse é o compro-
misso da atual gestão. 

De acordo com ele, o se-
tor econômico registra dados 
atraentes nos últimos anos. A 
Secretaria registrou aumento 
de 17,9% na arrecadação em 
relação a 2019, o que sinaliza 
um superávit anual acima da 
média nacional. Essa evolu-
ção é vista a olhos nus se ob-
servado o desenvolvimento 
e a construção de empreen-
dimentos inéditos no muní-
cipio, o caso de parques de 
exposição e de negócios não 
ligados a produção de flores: 
os hotéis, bares, restauran-
tes, que contribuíram para o 
índice de 5,3 mil admissões 
formais no primeiro semes-
tre de 2022, número menor 
que o de demissões no mes-

mo período e que coloca o 
município entre os com me-
lhores índices de emprego na 
região. “Holambra, apesar de 
nova, é uma cidade reconhe-
cida pelo perfil de trabalho 
e de cooperativismo. Com 
uma história marcada pela 
resiliência e pela capacidade 
de superar as adversidades”, 
fala Pavão.  

Empresários apostam num 
novo segmento

Um dos mais recentes seg-
mentos explorados na cidade 
e que surge como grande 
aposta da economia local são 
os parques de lazer, que se-
rão mais uma forma de atrair 
turistas e ofertar atividades. 
“Como membro integrante 
da Comissão Organizadora 
de Expoflora desde 1989 e 
atuando principalmente na 
área do Passeio Turístico, 
observei que a demanda por 
este tipo de atração excedia 
o período da Expoflora. Foi 

daí que, analisando as opor-
tunidades e juntando as ex-
periências, decidi investir na 
construção de um parque”, 
conta o empresário Paulo 
Fernandes, que prevê a inau-
guração do seu negócio em 
meados do primeiro semes-
tre de 2023. 

Na visão de Fernandes, 
esse formato de negócio vai 
além de uma atração turís-
tica, mas que irá fomentar 
todo o ecossistema empre-
sarial de Holambra. ‘’Gerar 
novos negócios na área do 
turismo, novos empregos e 
retorno dos investimentos”, 
pontua.

O Bloemen Park,  do Gru-
po Esperança, foi o primeiro 
desse novo segmento a ser 
aberto  na cidade.  O empre-
endimento conta com uma 
grande infra estrutura e inú-
meros jardins temáticos pro-
jetados ao longo de uma área 
de mais de 160 mil metros 
quadrados.
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Holambra: lar de brasileiros 
de todas as regiões do país

Imigração holandesa é grande marca da história local, mas cidade também 
é lar para brasileiros vindos de diferentes regiões em busca de uma vida melhor

nesta cidade o que mais me 
chamou a atenção foi o mis-
to de culturas, pessoas as-
sim como eu sonhadoras e 
que conseguiram aqui em 

Holambra as oportunidades 
pra diminuir a distância en-
tre o sonho e a realidade”, 
compartilha ao lembrar que 
apesar da e evolução, das 

construções, a cidade ainda é 
‘campesina’.w 

Foi esse mesmo quadro 
que fez a jornalista e empre-
sária Beatriz Regina Nedel 

Nathália Ferreira

Em 14 de julho de 1948, 
aproximadamente quinhen-
tos imigrantes vindos da 
província Brabante do Norte, 
localizada no sul dos Países 
Baixos, fazendo divisa com 
a Bélgica, fundaram a colô-
nia Holambra I, na antiga 
Fazenda Ribeirão. A chegada 
de mais grupos holandeses 
tornou-se constante, soman-
do-se à comunidade local, de 
brasileiros, até que em 27 de 
outubro de 1991, 98% dos 
moradores decidiram demo-
craticamente que o território 
deixaria de ser colônia e se 
tornaria um município: Ho-
lambra.

Com o passar dos anos, 
para além dos imigrantes e 
dos locais, passaram a adotar 
a cidade brasileiros vindos 
de outros Estados também, 
como o eletricista e alagoano 
José Cícero Lima, que está há 

pouco mais de uma década 
na cidade. “Primeira coisa 
que me chamou atenção, [foi 
o] Moinho Povos Unidos”, 
relembra. Como muitos que 
desembarcam e chegam à 
Cidade das Flores, José veio 
a trabalho em cenário seme-
lhante ao de Marco Antônio 
Nonato, que é natural do nor-
deste de Minas Gerais. “Fui 
convidado por dois irmãos 
holandeses pra trabalhar 
com ovelhas, atividade pou-
co comum aqui nesta cidade, 
mas com grande expansão a 
nível nacional naquela épo-
ca”, conta o mineiro, que é 
administrador de empresas, 
técnico agrícola, pedreiro, 
pintor, encanador, mas acima 
de tudo, se caracteriza como 
um sonhador. 

Os sonhos e a calmaria da 
cidade é o que atraiu Marco e 
o fez ter certeza que Holam-
bra era a cidade que escolhe-
ra viver. “Desde que cheguei 
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Chassot apaixonar-se por 
Holambra há 23 anos. Vinda 
do Rio Grande do Sul devido 
ao trabalho, a moradora lem-
bra que no início encontrou 
dificuldades até para encon-
trar imóveis de locação, já 
que não haviam opções de 
imobiliárias e nem de casas 
disponíveis. Morou na Rua 
Primavera e rapidamente 
fez amizade, como ela mes-
mo conta. “O pessoal é mui-
to aberto, muito receptivo. A 
primeira coisa que chamou a 
atenção foi a beleza da cida-
de, organização. Ainda não 
era estância turística, mas 
quem chegava já se encanta-
va com as ciclovias, com as 
casas sem muro e com as flo-
res abundantes”, disse.

A diversidade cultural, 
como a realização de even-
tos para todos os tipos e 
gostos, e a expansão da 
área comercial também são 
ressaltados pela jornalista. 
“Holambra é agitada, a Pre-

feitura investe bastante nis-
so. O comércio está crescen-
do, sendo autossuficiente. 
Quando cheguei só tinham 
dois supermercados e hoje 

tem várias opções. Lembro 
que tinha que ir pra Campi-
nas para encontrar as coi-
sas. Hoje, não mais”, conclui.

De acordo com dados de 

2021 do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Holambra conta com 
pouco mais de 15 mil habi-
tantes, que são alagoanos 

como o José Cícero, mineiros 
iguais ao Marco, de gaúchos 
como Beatriz e de muitos ou-
tros Estados, cidades, países, 
além dos nascidos na região.

Marco José CíceroBeatriz

è
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è

Outros Estados em Holambra

Rebeca Bondioli, 24 anos, recepcionista  
veio do Rio de Janeiro

“Conheci Holambra aos 8 anos e aos 
15 anos mudei com minha família em 
definitivo para cá. Vim de uma cidade 
movimentada e o que mais me encantou 
foi a calmaria de Holambra”.

João Silva de Amorim, 59 anos, comerciante, 
veio do Paraná

“Cheguei em Holambra em 1995 a convite de 
uns amigos que me disseram que a cidade 
era boa e com boas possibilidades de arrumar 
emprego. Passados 27 anos, me dei muito bem 
a até já fiz alguns investimentos na cidade”.

Eleonildo Alexandre de Freitas, 55 anos, 
Pastor da Igreja Evangelho Pleno, veio de 
Minas Gerais

“Faz 20 anos que estou em Holambra. Já ha-
via me mudado para a região quando  fui 
encaminhado para ajudar na abertura da 
igreja na cidade. Minha intenção era ir para 
uma cidade grande, mas foi aqui, que cons-
tituí família e acredito que esse foi um pro-
pósito de Deus para a minha vida e hoje sou 
agradecido e não troco Holambra por nada”. 
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Emancipada para vencer desafios

Na maioria dos municí-
pios brasileiros um grande 
desafio das Administrações 
Municipais está no inchaço 
da máquina pública. Quanto 
mais recursos ela consome 
para se manter menor é a 
margem financeira restante 
para os necessários investi-
mentos que correspondam 
às crescentes demandas das 
sociedades locais.

Por esse motivo é que a 
importante Lei de Responsa-
bilidade Fiscal prevê limites 
proporcionais para alocação 
de recursos com funciona-
lismo, principal engrenagem 
da máquina.

Será que isso acontece 
exclusivamente por conta de 
má fé ou má gestão pública 
do passado? Não necessaria-
mente. 

Ocorre que a evolução 

das ciências em torno da 
gestão mostrou que o anti-
go padrão que considerava 
grandes quadros de recursos 
humanos como inerente ou 
natural ao gerenciamento de 
demandas tão variadas não 
se sustentava mais. Mas, até 
essa mudança de padrão, as 
Administrações Públicas, em 
geral, já estavam engessadas 
no modelo.

Contudo, a emancipação 
político administrativa de 
Holambra, no início da dé-
cada de 1990, chegou quan-
do o inchaço começava a ser 
questionado e evoluía para 
se consolidar como prejudi-
cial. Aí se formou um modelo 
público de gestão mais enxu-
to e racional na Cidade das 
Flores, diferente da maioria.

É, ao mesmo tempo, um 
potencial para as gestões 

municipais entregarem mais 
investimentos; e um canal 
para a população seguir co-
brando mais que a média re-
gional nos resultados.

Por falar em população, 
além de intensificar cobran-
ças, é nela que se respalda 
um vetor de desenvolvimen-
to, plantado por espírito e 
exemplos dos imigrantes 
pioneiros (precursores do 
valor maior do cooperativis-
mo) e muito  bem represen-
tada por Conselhos realmen-
te diferenciados.

Dois exemplos são capa-
zes de mostrar que os holam-
brenses sabem diferenciar o 
mero crescimento econômi-
co (pontual) da conquista 
maior do desenvolvimento 
econômico, que se refere ao 
sustento do crescimento: 
uma discussão que acom-

panhei do Plano Diretor, em 
que, deixando de lado ques-
tões de interesses próprios, 
focou na necessidade de in-
tegração do Bairro Imigran-
te à Cidade; e os sucessivos 
bons resultados no Progra-
ma Município Verde Azul, 
que corroboram minha per-
cepção de que a consciência 
ambiental holambrense está 
acima da média nacional.

Tudo isso contribui para 
a dinâmica econômica mu-
nicipal realmente invejável, 
que consegue inclusive bus-
car sinergias entre setores 
que poucas economias atin-
giram.

Claro que não está tudo 
resolvido. O próprio brilho, 
conquistado ao longo dos 
31 anos, atrai desafios que 
demandarão conhecimento, 
discussão, valorização dos 

potenciais locais e, acima de 
tudo, apreço democrático.

Podemos exemplificar 
com a especulação imobiliá-
ria, que bate à porta atraída 
pelo caso de sucesso nacio-
nal que é o município, e que, 
se não for bem administrado, 
pode ameaçar muitas con-
quistas que impactam em 
meio-ambiente, gestão ter-
ritorial, estética urbanística, 
segurança pública e no con-
ceito fundamental de que a 
cidade é de todos e todas.

Felizmente, uma base só-
lida de Conselhos está bem 
constituída para ajudar nos 
desafios. Precisa ser apro-
veitada.

 
Ricardo Buso

Economista
Idealizador do Projeto 

Economia Metropolitana
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Holambra garante muita festa essa semana

Diversos eventos gratuítos  como ato cívico, show dos sertanejos Thaeme e Thiago, apresentações de música, dança, 
fanfarra entre outros finalizam as comemorações de Aniversário de Holambra

Holambra comemora essa 
semana, em 27 de outubro, 
31 anos de emancipação po-
lítico- administrativa. Para 
celebrar a ocasião, diversas 
atividades estão programa-
das com entrada gratuita – 

entre elas, Ato Cívico nesta 
quinta-feira com atrações 
para todas as idades e um 
show especial da dupla Thae-
me e Thiago, consagrada por 
grandes sucessos da música 
sertaneja universitária.

No dia 27, data do ani-
versário da cidade, o Paço 
Municipal sedia a partir das 
9 horas apresentações dos 
Gaiteiros de Holambra, do 
grupo de dança típica holan-
desa, da Fanfarra Amigos de 

Holambra, do Coral do Gru-
po Reviver e da Orquestra de 
Viola Caipira do município. 
O evento também contará 
com declamação de poema e 
a participação de alunos da 
Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e das Escolas Parque 
dos Ipês e Maria José Morei-
ra Van Ham. Ao final, degus-
tação do bolo de aniversário 
e chuva de pétalas.

A Quinta-Feira de Sabo-
res, realizada na Praça dos 
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Imigrantes entre 17h e 22h, 
não ficará de fora das come-
morações. O grupo de pago-
de Pura Opção vai agitar o 
espaço com muita música ao 
vivo e a tradicional diversida-
de gastronômica do evento.

Na sexta e no sábado ocor-
rerão apresentações musi-
cais na Rua da Amizade (Rua 
Coberta), começando com 
shows gospel no dia 28 de 
outubro, a partir das 19h30.

Para finalizar a celebra-
ção, no dia 29, Bruno Valente 
abre a noite com muito serta-

nejo e country. Em seguida, 
Thaeme e Thiago, cantores 
apadrinhados por Sorocaba, 
da dupla com Fernando, pro-
metem resgatar vários estilos 
diferentes, homenageando 
diversos ritmos brasileiros 
como o pagode e o forró, sem 
deixar de lado as raízes e os 
sucessos “Deserto”, “O que 
acontece na balada”, entre 
outros emplacados em rá-
dios por todo o país e com 
milhões de reproduções em 
plataformas de streaming. 
São 7 discos e 4 DVDs lança-

Programação gratuita de aniversário:
27 de outubro, a partir das 9h:
Ato Cívico com apresentações artísticas 
dos Gaiteiros de Holambra, Grupo Reviver, 
dança típica holandesa, Fanfarra Amigos de 
Holambra, chuva de pétalas e degustação de 
bolo
Local: Paço Municipal

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

28 de outubro, a partir das 19h30:

Shows Gospel
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

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

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

dos em 9 anos de carreira.
“Faço um convite para 

que toda a população come-
more com a gente esta data 

tão especial”, disse o prefeito 
Fernando Capato. “Pensamos 
com muito carinho em uma 
programação bem diversifi-

cada para atender todos os 
públicos, para que nenhum 
holambrense fique de fora da 
celebração”.
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Moinho Povos Unidos inaugura exposição 

permanente nesse sábado
A exposição  composta 

de painéis autoexplicativos 
em três idiomas (português, 
inglês e holandês), facilitam 
a visita e o entendimento de 
turistas de diferentes partes 
do mundo. 

Intitulada “‘Histórias que 
movem Moinhos” a exposi-
ção marca a conclusão de to-
das as etapas do projeto que 
integrou o plano de trabalho, 
iniciado em 2015, que visava 
atingir  as metas estabeleci-
das para viabilizar a conces-
são do monumento à Asso-
ciação Povos Unidos. 

A exposição está insta-
lada nos primeiros três an-
dares de alvenaria da cons-
trução. Cada andar trata de 
um tema diferente, fazendo 
com que o  visitante  conhe-
ça a história da  origem dos 
moinhos no mundo, sobre 
os moinhos de polderes da 
Holanda e também muitas 
curiosidades sobre o moi-
nho de Holambra. 

A partir do quarto andar, 
já com as informações preli-
minares como base, acontece 

a visitação ao moinho pro-
priamente dito. Para  tirar  
dúvidas, os visitantes contam 
ainda com a ajuda da equipe 
de moleiros e funcionários 
da associação.

O processo de criação da 
exposição levou vários anos e 
reuniu diversas pessoas. “No 
primeiro andar, por exemplo, 
que é dedicado a origem dos 
moinhos, “foi uma verdadeira 
saga conseguir informações 
consistentes e confiáveis. Ti-
vemos que ler e traduzir um 
livro em holandês para poder 
contar a história da evolução 
da moagem de grãos até a in-

venção dos moinhos, uma vez 
que estas informações não 
se encontram prontas na in-
ternet”, conta Ivonne de Wit, 
curadora do projeto. “A aju-
da de muitos voluntários foi 
crucial para a existência des-
ta exposição. Eles nos ajuda-
ram na criação do conteúdo, 
nas traduções e na instalação 
dos painéis”, explica Ivonne, 
que aproveita a oportunida-
de para agradecer a partici-
pação de cada um deles.

Há sete anos sob o coman-
do da Associação Povos Uni-
dos, o Moinho está pronto 
para receber seus visitantes. 

“Toda a manutenção está em 
dia, temos uma equipe trei-
nada para atender os visitan-
tes. A lojinha de souvenires 
e a cobrança de ingressos 
financiam tudo isso e ain-
da permitem a implantação 
de melhorias constantes. O 
Moinho Povos Unidos nunca 
esteve tão bem, desde a sua 
inauguração”, comenta Gil-
berto Wigman, atual presi-
dente da Associação.

A exposição permanente 
“Histórias que movem Moi-
nhos” será inaugurada neste 
sábado, dia 29/10. As auto-
ridades e convidados serão 

recepcionados com um wel-
come coffee às 8:30h e a so-
lenidade será iniciada pontu-
almente às 9h.

Após o evento oficial, que 
é fechado para convidados, 
a população fica convidada 
a conhecer a exposição, que 
é gratuita para moradores, 
mediante a apresentação do 
Cartão Cidadão. Aos visitan-
tes das outras cidades, a visi-
ta à exposição já está inclusa 
no valor do ingresso. 

Serviço: o Moinho fica 
aberto de quarta-feira a do-
mingo, sempre das 10h às 
17h.
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Serviços e espaços públicos têm 

funcionamento alterado essa semana
Os serviços e es-

paços públicos de 
Holambra sofrerão al-
terações no funciona-
mento nos dias 27 e 
28 de outubro, quinta 
e sexta-feira, em fun-
ção do feriado de ani-
versário de 31 anos 
da cidade e do ponto 
facultativo no Dia do 
Servidor Público.

Confira funcionamento durante o feriado prolongado:
Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Espaço do Empreendedor e Biblioteca Municipal: fechados nos dias 27 e 28 de outubro.
Farmácia Municipal: fechada em 27 de outubro e aberta no dia 28, das 7h às 12h.
Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância (192): funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência.
Escolas Municipais: fechadas nos dias 27 e 28 de outubro. Atividades retomadas na segunda-feira, 31, partir das 6h30.
Transporte público: circulação normal.
Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.
Coleta de resíduos recicláveis: realizada normalmente em 28 de outubro. Suspensa no dia 27 de outubro.
Parque Cidade das Crianças: aberto nos dias 27, 28, 29 e 30, das 9h às 17h.
Moinho Povos Unidos: aberto das 10h às 17h.
Parque Van Gogh: aberto das 9h às 18h.

Parabéns Holambra, Cidade acolhedora, de um povo sincero e batalhador! 
A Farmácia Multidrogas e a Multimanipulação tem como Missão oferecer 

sempre o melhor ao povo holambrense, com variedade, empatia e preço justo! 
Temos orgulho da nossa cidade!

Faça já o seu pedido
      (19) 99920-7311
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CONSTRUINDO  HISTÓRIAS

E  FORMANDO  GERAÇÕES

ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PARABENIZA HOLAMBRA 
PELOS SEUS 31 ANOS

#SO
UESP

WWW.ESCOLASP.COM.BR
19-3802.7680

Happy Birthday Holambra!

Impatiens Glimmer
Appleblossom

@ballhorticulturalbrasil

Cooperativa: as bases para emancipação
Entidade criada na formação da ‘colônia Holambra I’ assumiu o protagonismo da organização social da localidade

Esdras Domingos

A busca pela autonomia 
e independência política e 
administrativa de uma deter-
minada localidade reflete a 
vontade de um grupo. Além 
disso, sinaliza para consoli-
dação de uma identidade cul-
tural que reflita os hábitos e 
a história de uma região.

Em Holambra, a Coope-
rativa foi uma das princi-
pais entidades que auxiliou 
na formação do município 
e lançou as bases para que 
isso se tornasse possível. A 
Cidade das Flores, como hoje 
é conhecida, teve sua origem 
após a 2ª Guerra, com um 
grupo de neerlandeses, que 
se estabeleceram na antiga 
Fazenda Ribeirão. 

Estes imigrantes funda-
ram, em 14 de julho de 1948, 
“a colônia Holambra I” e a 
Cooperativa Agro Pecuária 
Holambra. A vinda de mais 
holandeses no início da déca-
da de 50 e a chegada de bra-

sileiros de várias partes do 
país fez com que a entidade 
assumisse o protagonismo da 
organização social do local. 

Oriovaldo Venturini co-
meçou a trabalhar na Coope-
rativa no dia 16 de junho de 
1976 e atuou como técnico, 
topógrafo e gerente de patri-
mônio. O objetivo da coope-
rativa era de produzir, a prin-
cípio, leite e laticínios, depois 
expandiu para outras áreas 
da agroindústria. O setor 
de patrimônio da empresa 
cuidava da manutenção das 
estradas, jardins, das casas, 
coleta de lixo e tratamento 
de água.

Antes da emancipação, 
Holambra pertencia às cida-
des de Jaguariúna, Artur No-
gueira, Cosmópolis e Santo 
Antônio de Posse. “Sempre 
com a orientação do meu 
diretor, passei a visitar as 
prefeituras, cobrando mais 
atenção por parte delas para 
as estradas, principalmente”, 
lembra Oriovaldo.

Com a expansão dos ne-
gócios da Cooperativa nos 
anos 70, com o abatedouro de 
aves e coelhos, foi necessária 
a construção de uma estação 
de tratamento de água. A obra 
diversificou a produção e co-
laborou para que não houves-
se uma sobrecarga no sistema 
de abastecimento para a po-
pulação holambrense.

Nos anos 80, a Cooperati-
va conseguiu junto à Prefei-
tura de Jaguariúna algumas 
benfeitorias, como rede de 
esgoto em partes das ruas 
Rota dos imigrantes, Antônio 
Damásio Filipini, Leandro 
Gonçalves, Lazinho Fogaça 
e outras abaixo. “Consegui-
mos a Escola Municipal de 
Educação Básica Jardim das 

Primaveras, a EMEI Joaquim 
de Almeida e outras coisas. 
Tínhamos muita dificuldade 
com as prefeituras dos qua-
tro municípios, apesar de 
colaborar significativamente 
com a arrecadação, princi-
palmente com Jaguariúna. No 
entanto, a Cooperativa nunca 
deixou de dar a sua colabora-
ção”, conta Oriovaldo.

Desafios
O crescimento da Coope-

rativa atraiu trabalhadores de 
vários lugares. Porém, os de-
safios de gerir uma localidade 
isolada quanto, especialmen-
te em relação à comunicação 
e transporte eram inúmeros. 

A cooperativa oferecia a 
infraestrutura, na constru-

ção de moradias, educação 
e assistência médica às no-
vas famílias que chegavam à 
Fazenda. Junto aos governos 
municipais e do Estado, a 
entidade reivindicava me-
lhorias, como o asfalto in-
terligando Holambra a Artur 
Nogueira (Rodovia 340) e na 
Rota dos Imigrantes.

Independência
A necessidade de melho-

rias ficava cada vez mais evi-
dente e a emancipação seria o 
caminho para que Holambra 
caminhasse com as próprias 
pernas. As discussões foram 
amadurecendo e, a partir de 
1987, as reuniões traçaram 
um plano para alcançar a au-
tonomia municipal. 
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Com o apoio da Cooperati-

va, a estratégia foi eleger ho-
lambrenses aos legislativos 
de Artur Nogueira e Jagua-
riúna: Iran Brunhani e Celso 
Capato, na primeira cidade, 
e Oriovaldo Venturini e Eni-
valdo Antônio Lobo, no outro 
município.  

A partir da eleição destes 
representantes foi iniciado 
um trabalho nas câmaras e 
no Legislativo Estadual para 
que a tão sonhada emanci-
pação saísse do papel. Em 27 
de outubro de 1991, 98% da 
população votou a favor da 
emancipação do distrito, sur-
gindo assim o município de 
Holambra.

 A partir daí Prefeitura e 
Câmara Municipal começa-
ram atuar e a cidade come-
çou a se desenvolver, a partir 
das bases já lançadas ante-
riormente pela Cooperativa, 
ponto de partida de uma his-
tória de sucesso.
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Holambra realiza na próxima semana  

4ª etapa da Campanha de Doação de Sangue

A Prefeitura de Holam-
bra e o Hemocentro da 
Unicamp realizam na pró-
xima semana, sexta-feira, 
dia 4 de novembro, a quar-
ta etapa do ano da Campa-
nha de Doação de Sangue. 
A ação ocorrerá no Salão 
da Terceira Idade, das 8h 
ao meio-dia. Para doar é 
preciso apresentar um 
documento de identida-
de com foto, ter entre 18 
e 69 anos de idade, pesar 
mais de 50kg e estar em 
boas condições de saúde. 
Os interessados passarão 
por entrevista com profis-
sional de saúde.

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

“Esta é a quarta e úl-
tima ação do ano. Conta-
mos, mais uma vez, com 
a contribuição de todos 
os que puderem partici-
par. Cada bolsa de sangue 
pode ajudar a salvar até 4 
vidas”, disse.

O sangue recebido será 
encaminhado para hospi-
tais públicos e filantrópi-
cos da região.

Parabenizamos 
Holambra 

pelos 31 anos
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Quando compreenderes que és o artífice de tua felicidade,  
nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela.

Holambra completa quatro semanas 
sem novos casos de Covid-19

da Redação 

Uma notícia muito impor-
tante e carregada de esperan-
ça parece presentar Holambra 
pelos seus 31 anos de eman-
cipação político-administrati-
va: a cidade completou nos úl-
timos dias, depois de mais de 
dois anos de enfrentamento 
à pandemia, quatro semanas 
sem o registro de novos casos 
de Covid-19. 

Foram, desde o início, 
4.916 confirmações e, lamen-
tavelmente, 20 óbitos – além, 
é claro, de todo desgaste 
emocional e econômico pro-
vocado pelo vírus em toda a 
cidade, por todo o mundo. No 
Brasil, 688 mil vidas foram 
perdidas para a doença. 

Em Holambra, o ponto de 
virada neste jogo se deu em 
21 de janeiro do ano passado, 
com o início do processo de 
imunização. A primeira vacina 
foi aplicada na UBS Santa Mar-
garida, no braço esquerdo da 
médica Karen Furlan. “Pode se 
dizer que o ano de 2021 foi um 
divisor de águas no que se re-
fere ao arrefecimento da pan-
demia de Covid-19, pois foi o 
ano do início da vacinação”, ela 
conta ao iniciar relato dado ao 

Jornal da Cidade essa semana 
e que segue abaixo, na íntegra:

“Na segunda quinzena de 
janeiro a Anvisa concedeu a 
aprovação para o uso emergen-
cial de duas vacinas: a Corona-
Vac e a da Oxford. E já no dia 
21, aqui em Holambra, os pri-
meiros profissionais de saúde 
foram vacinados, inclusive eu. 

Apesar da permanência 
dos altos números de infecção 
pelo vírus, à medida que a va-
cinação avançava ao longo do 
ano, o número de casos gra-
ves e de mortes diminuía. E 
pouco a pouco pudemos pre-
senciar as primeiras medidas 
de flexibilização das restri-
ções de distanciamento social 
e o fechamento dos primeiros 
hospitais de campanha. 

O ano terminou com mais 
de 85% da população holam-
brense vacinada com duas 
doses de imunizante, eviden-
ciando a relação de confiança 
que nós brasileiros temos his-
toricamente com as vacinas. 

O ano de 2022 se aproxi-
mava trazendo consigo a es-
perança do final da pandemia 
– o que não se concretizou, 
já que em janeiro e fevereiro 
uma nova variante detectada 
na África do Sul, no final do 

ano anterior, começou a cir-
cular no país: a ômicron.

Com ela observamos dois 
grandes picos de transmissão 
pelo coronavírus. Ao primei-
ro, em janeiro, somou-se a 
coinfecção com Influenza que 
desencadeou uma escassez de 
materiais para a testagem da 
infecção. E em maio e junho, 
uma nova onda se formou. 
Consternados, os mais caute-
losos novamente se apartaram 
do convívio social, porém con-
trariando as tendências, esses 
picos não colapsaram o siste-
ma de saúde nem as taxas de 
mortalidade aumentaram. 

Paulatinamente a vida foi 
voltando à normalidade e 
já se ouvia pouco sobre no-
vos casos de Covid-19, o que 
propiciou o retorno das fei-
ras técnicas na cidade e a tão 
aguardada Expoflora. 

Há semanas não há re-
gistros de casos suspeitos e 
confirmados da doença em 
Holambra, o que reflete a 
efetividade das vacinas como 
medida de proteção coletiva.

Apesar de ainda não ter 
sido decretado o seu fim, o 
sentimento atual é o de que 
enfrentamos e sobrevivemos 
à pandemia”.

A Triton Móveis parabeniza  
Holambra pelos 31 anos!!

Rua Van Aken, 151 - Parque Res. Imigrantes, Holambra - (19) 99687-8383
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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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A sua imobiliária em Holambra

Uma Homenagem:

parabéns
HOLAMBRA!

31
anos

de história!

PARABÉNS 
HOLAMBRA!!!
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Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plantar 
(olho de peixe), unha encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19) 
99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, 
texturas e novas tendências. Técnica profis-
sional 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.

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ●

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE INSUMOS 
HOLAMBRA

CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

ORDEM DO DIA:

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

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

Holambra/SP, 26 de outubro de 2022.

Contrata-se Babá
Responsabilidades: Cuidar de 1 bebê, acompanhar a mãe, 
ajudando com a higiene, e alimentação do bebê. 
Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência na função; 
Apaixonada por crianças; Possuir CNH (obrigatório)
Local: Condomínio Duas Marias - Holambra
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte
Horário: Segunda a Quinta das 7:00 às 17:00h e Sexta-feira das 
7:00h às 16:30h

Enviar currículo com assunto  
“Babá” para holambrarecruta@gmail.com

por Izildinha 
Pilli

FiqueFique
LigadoLigado

Marisa Monte

Paula Fernandes

Daniel

Sophia Valverde

Marisa Monte fez show em Jagua-
riúna. “É a primeira vez que venho 
fazer show aqui nessa região e já 
ouvi falar muito da cidade das flo-
res, mas ainda não tive oportunida-
de de conhecer. Mas quero parabenizar a 
cidade pelas suas 31 primaveras. Parabéns ao 
pessoal de Holambra.”

Minha homenagem aos cidadãos 
de Holambra pela passagem de 
aniversário do município. Para-
béns, Holambra.

Holambra é a cidade das flores, 
que tanto nos encanta.  Parabéns, 
Holambra. Um abraço para meus 
fãs.

A atriz Sophia Valverde, que esteve em Ho-
lambra gravando cenas da telenovela Poliana 
Moça, exibida pelo SBT, fez questão de cum-
primentar a cidade. Durante os dois dias que 
fiquei no município, amei essa cidade. É com 
muito carinho que desejo um dia lindo e feliz 
para todos holambrenses. Parabéns a essa ma-
ravilhosa e aconchegante cidade. 

O JORNAL DA CIDADE DE 
HOLAMBRA PARABENIZA 
A CIDADE PELO SEU 31a 

ANIVERSÁRIO.
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31 anos
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Parabéns

Holambra!

(19) 99868.5136
(19) 3802.1959

R. Rota dos Imigrantes, 1999 
Centro, Holambra - SPtulipasolar.com

Fernando Capato: após desafio da pandemia, 
Holambra chega aos 31 anos pronta pra avançar

da Redação

Na semana em que Ho-
lambra completa 31 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa, o prefeito Fer-
nando Capato falou ao Jornal 
da Cidade sobre a trajetória 
da cidade, os desafios dos 
primeiros anos de mandato 
diante do enfrentamento à 
pandemia e, em especial, so-
bre as conquistas e as pers-
pectivas do município para 
o próximo ano. Eleito com 
66,34% dos votos válidos 
após quatro anos exercen-
do a função de vice-prefeito, 
Capato lista nesta entrevista 
obras e projetos que estão 
em andamento e de suas ex-

pectativas para o que está 
por vir. Confira o bate-papo 
na íntegra, pergunta a per-
gunta:

Passados 31 anos desde a 
emancipação, que avaliação 
você faz dos caminhos trilha-
dos por Holambra até aqui?

Somos uma cidade pri-
vilegiada. Conseguimos, ao 
longo de pouco mais de três 
décadas de independência 
administrativa, preservar a 
essência do trabalho, do co-
operativismo, da resiliência 
diante das dificuldades e da 
consciência de que precisa-
mos continuar fazendo de 
Holambra um lugar especial, 
diferenciado. Isso nos permi-

te comemorar, de fato, mais 
um aniversário. Afinal, quan-
do avançamos na direção 
correta, o tempo joga a nos-
so favor. E não contra. Tenho 
muito orgulho de ser um filho 
desta cidade. De ter crescido 
aqui, feito amizades, cons-
tituído família e construído 
meu lar. Por essa razão, me 
sinto muito abençoado pela 
oportunidade de estar pre-
feito e de, quem sabe, deixar 
a minha contribuição para 
que sigamos uma referência 
de município que deu certo.

Você assumiu o mandato 
em um dos momentos mais 
críticos da pandemia. Ca-
minha, agora, para o iní-

cio da segunda metade do 
governo. O que destaca do 
trabalho realizado nesse 
período?

Não esperávamos um iní-
cio de gestão tão cheio de 
desafios. O avanço rápido 
da pandemia no começo do 
ano passado exigiu de todos 
muito trabalho, muito cui-
dado, muita dedicação. Pro-
curamos fazer em Holambra 
uma gestão equilibrada da 
crise. E acredito que isso nos 
ajudou a sairmos mais rápi-
do e mais fortes, com menos 
perdas. Mesmo com essa di-
ficuldade, procuramos agir 
nas mais diferentes áreas 
para cumprir o nosso pro-
grama. Conquistamos inves-

timentos importantes junto 
ao Estado, iniciamos obras 
históricas e há muito tempo 
aguardadas como a escola 
de ensino fundamental do 
Imigrantes, a primeira em 
20 anos, e também o primei-
ro Centro Dia do Idoso, às 
margens da estrada que liga 
o Centro à divisa de Jaguari-
úna, passando pelo Caman-
ducaia. Essa pista, aliás, nós 
recapeamos por completo e 
levamos asfalto ao trecho fi-
nal, na chegada ao município 
vizinho. Levamos asfalto ao 
Borda da Mata, ampliação a 
escolas e creches da zona ru-
ral e também ao Imigrantes, 
renovamos a frota de ambu-
lâncias com quatro veículos, 
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PARABÉNS
HOLAMBRA 

Orgulho em fazer parte
dessa história.

31 Anos

VICE PREFEITO
MIGUEL ESPERANÇA

E ESPOSA (IVONE ESPERANÇA)

na atenção básica, que é tão 
fundamental. E também na 
segurança. Vamos concluir 
obras iniciadas nos primei-
ros anos de mandato. E es-
treitar o relacionamento do 
município com a nova gestão 

do Governo do Estado para 
que possamos colocar em 
prática os convênios já firma-
dos e garantir recursos finan-
ceiros e melhorias que nos 
ajudem a melhorar a vida das 
pessoas. É esse, afinal, o nos-

so grande propósito. Cuidar 
da cidade e trabalhar para 
que todo holambrense tenha 
mais qualidade de vida, dig-
nidade e oportunidade para 
aprender, trabalhar e empre-
ender. Para viver bem.

sendo uma UTI Móvel, para 
a saúde, promovemos muti-
rões para reduzir fortemente 
a fila de espera por exames, 
tão castigada pela pande-
mia. Criamos programas im-
portantes como o Primeiros 
Olhares, que levou óculos de 
grau ao rosto de alunos da 
rede municipal que tinham 
dificuldade para enxergar. E 
inauguramos a primeira clí-
nica veterinária pública da 
nossa cidade, o Meu Pet, no 
Groot. Tem muita coisa boa 
acontecendo. Muitas obras 
importantes em andamento 
ou com recurso assegurado.

Holambra chega aos 31 
com melhores ou piores 
perspectivas do que chegou 
aos 30?

Sem dúvidas. Me lembro 
de ter ficado muito emocio-
nado com a comemoração 
dos 30 anos de Holambra. 
Fizemos uma chuva de pé-
talas no Paço Municipal no 
dia 27 de outubro, como fa-
remos novamente esse ano. 
E, naquele momento, senti o 
alívio de estarmos começan-
do a vencer a pandemia. Co-
meçando a nos reencontrar 
com as pessoas. A retomar 
as nossas vidas. Tinha mui-
ta esperança e otimismo ali. 

Agora, um ano mais tarde, 
iniciamos um novo ciclo para 
a cidade mais seguros. Com a 
rotina de volta às ruas. Com 
obras acontecendo, projetos 
em andamento. Além dos 
investimentos que já men-
cionei, estamos avançando 
com a construção do Bolsão 
de Estacionamento na região 
central, com a revitalização 
e restauração da Praça dos 
Pioneiros, com melhorias 
nas unidades de ensino que 
irão proporcionar moderni-
zação e mais tecnologia em 
favor do aprendizado. Chega-
mos aos 30 nos recuperando 
de um período muito difícil. 
Agora, aos 31, prontos para 
avançar. Sempre com muito 
trabalho. Muita vontade de 
acertar e de fazer o que pre-
cisa ser feito.

Quais são os planos e prio-
ridades para esse próximo 
ano?

Como disse, colocamos 
muitas obras e projetos em 
andamento nesse último ano. 
Trataremos com prioridade a 
recuperação do tempo perdi-
do na área da educação, em 
função da pandemia. Os in-
vestimentos para preservar 
o alto nível do nosso sistema 
público de saúde, sobretudo 
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Câmara exalta cidade forte e qualidade de vida 

como legados dos 31 anos de história
da Redação

Determinante ao longo dos 
31 anos de independência ad-
ministrativa, o Poder Legisla-
tivo de Holambra, composto 

por 9 vereadores eleitos para 
representar os anseios da po-
pulação na Câmara Municipal, 
ressaltou, em depoimentos in-
dividuais, a qualidade de vida, o 
desenvolvimento ao longo dos 

anos e a condição de referência 
como legados da história do 
município até aqui. Por ocasião 
do aniversário da cidade, todos 
os parlamentares foram con-
vidados pelo Jornal da Cidade 

para responder a uma única 
pergunta: Na sua opinião, quais 
os desafios e perspectivas para 
a Holambra que completa ago-
ra 31 anos de emancipação?

O limite dado para as res-

postas foi de 350 caracteres, 
para garantir o equilíbrio do 
espaço aberto a cada verea-
dor. As respostas de cada um 
deles, você confere abaixo por 
ordem alfabética:

Eduardo 
da Silva, o 
Pernambuco
Ao longo dos 
anos trabalha-

mos fortemente 
para o crescimen-

to e o reconhecimento do mu-
nicípio dentro e fora do país. 
Buscamos recursos, aprova-
mos e criamos leis importantes 
e, principalmente, estivemos 
sempre junto da população. 
Ainda há muito a ser feito, mas 
com certeza estamos no cami-
nho certo. E, no que depender 
de mim, enquanto represen-
tante do povo, vai prosperar 
ainda mais. Parabéns, Holam-
bra, pelos 31 anos de história!

Mário Luiz Sitta, 
o Sitta da 
Fanfarra
Com o cresci-
mento rápido de 

nosso município, 
um dos desafios é 

continuar desenvolvendo o sane-
amento básico, como a distribui-
ção de água e o tratamento de 
esgoto, a mobilidade urbana, edu-
cação, saúde e segurança para 
melhor atender a população. Para 
o futuro, espero que as pessoas, 
principalmente os moradores re-
cém-chegados, continuem respei-
tando e entendendo a importância 
das tradições da cultura holande-
sa que temos em nossa cidade. 
Parabéns Holambra, símbolo de 
trabalho e luta!

Oriovaldo Venturini
Nós estamos no ca-
minho certo. É só 
dar continuidade. 
Holambra por si só 
já representa no 

país um status de 
município pujante, que 

visa cada vez mais a tecnologia 
de ponta e o aumento da produ-
ção em pequenos espaços. Nisso, 
podemos levar em conta o agrone-
gócio e a agroindústria. Holambra 
tem tudo para continuar crescen-
do. Somos um povo unido, cheio 
de garra e determinação. Para-
béns a todos os moradores!

Mauro Sérgio 
de Oliveira, o 
Serjão
Holambra é um 
município que é 

orgulho para todo 
o país. A cultura de 

trabalho e tradições são reflexo de 
uma união de povos e muita luta. 
Ainda existem muitos desafios 
pela frente, mas sabemos que gra-
ças ao trabalho conjunto do Exe-
cutivo, Legislativo e da população, 
vamos levar o nome de Holambra 
cada vez mais longe. Parabéns a 
toda a comunidade pelos 31 anos 
de emancipação!

Wilson Barbosa, 
o Bigode
As perspectivas 
são as melhores 
possíveis. Fize-

mos a lição de casa 
enquanto administra-

ção pública, melhorando as leis 
e trabalhando para aumentar o 
orçamento. E ainda, implantamos 
o saneamento e fizemos o Plano 
Diretor para os próximos 30 anos. 
Agora, o desafio é recuperar o tem-
po perdido na pandemia e melho-
rar a qualidade da educação para 
os estudantes que são o nosso 
futuro das próximas décadas. Pa-
rabéns Holambra!

Hermindo 
Félix
Para mim, 
é motivo de 
muito orgulho 

estar vereador 
desse município 

referência no Estado. Holam-
bra é berço de crescimento e 
desenvolvimento. Para o futu-
ro, espero que a administra-
ção pública continue andando 
lado a lado com a população. 
Um dos desafios agora é me-
lhorar a infraestrutura dos es-
paços públicos e pontos de 
visitação para atender melhor 
os turistas e moradores. Pa-
rabéns, Holambra. E contem 
comigo!

Jesus Aparecido 
de Souza, o Je-
sus da Farmácia
Como morador de 
Holambra e holam-

brense de coração, 
acompanhei de perto 

o processo de emancipação e o 
crescimento de cidade. Em 2012 
me candidatei a vereador e fui um 
dos candidatos mais votados. No 
futuro, espero que possamos juntos 
melhorar a saúde cada vez mais, 
oferecendo recursos necessários 
para que cada vez menos seja pre-
ciso buscar atendimento em outro 
município. Fico muito feliz por fazer 
parte dessa história e participar des-
sas administrações, aprimorando a 
qualidade de vida da população!

Janderson Adria-
no Ribeiro, o 
Chiba
Nosso desafio 
é continuarmos 

crescendo ordena-
damente, aprimoran-

do o atendimento ao cidadão e as-
segurando o bom funcionamento 
dos serviços públicos. Quanto às 
perspectivas, após as eleições do 
dia 30 poderemos traçá-las com 
maior clareza. Os resultados po-
dem trazer mudanças drásticas, 
principalmente na economia, por 
isso é preciso responsabilidade 
na hora de votar. Parabéns aos 
holambrenses pelos 31 anos de 
emancipação, palavra intimamen-
te ligada ao desejo por liberdade.

Fabiano Soares
São 31 anos de 
Emancipação Políti-
ca. E a cada ano nos 
transformamos em 

uma cidade cada vez 
mais forte, com um de-

senvolvimento notório, um compromis-
so de continuar investindo na saúde, 
educação e infraestrutura. Como repre-
sentante do Poder Legislativo, espero 
sempre trabalhar para que não existam 
fronteiras ou limites que possam im-
pedir o nosso crescimento e objetivos. 
Para mim, é um orgulho fazer parte da 
linda história que Holambra continua 
escrevendo. Nosso desafio é crescer 
sem esquecer do nosso passado, pois 
é a nossa história de voluntariado que 
nos faz sermos fortes!
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Confira os resultados da 14ª rodada:

Confira a tabela de jogos da 15ª rodada:

Internacional 2 x 2 Galunáticos

Grêmio Holambra 1 x 1 Joinville

Nacional 0 x 12 Jack Flores

Tamo Junto 0 x 2 Resenha  

Galáticos 1x 2 Vila Nova

Los Hermanos 0 x 2 CRB

Real Conquista 2 x 2 Imigrantes

Bar Sem Lona 3 x 3 Brasiliense

Tokka Natural 1 x 3 Figueirense

Quarta-feira, 26 de outubro, às 19h: CRB x Resenha (Estádio Municipal)

Quarta-feira, 26 de outubro, às 20h45: Brasiliense x Galáticos (Estádio Municipal)

Quinta-feira, 27 de outubro, às 19h: Galunáticos x Tokka Natural (Estádio Municipal)

Quinta-feira, 27 de outubro, às 20h45: Figueirense x Los Hermanos (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 28 de outubro, às 19h: Vila Nova x Real Conquista (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 28 de outubro, às 20h45: Nacional x Tamo Junto (Estádio Municipal)

Sábado, 29 de outubro, às 14h30: Imigrantes x Internacional (Estádio Municipal)

Sábado, 29 de outubro, às 16h30: Jack Flores x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)

Sábado, 29 de outubro, às 18h30: Joinville x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)

Amadorzão registra maior 
goleada da competição 

na 14ª rodada

O Jack Flores cravou na úl-
tima sexta-feira, dia 21 de ou-
tubro, a maior goleada das 14 
rodadas disputadas até o mo-
mento pelo Campeonato de 
Futebol Amador de Holambra. 
A equipe bateu por 12 a 0 o 
time do Nacional em jogo dis-
putado no Estádio Municipal 
Zeno Capato (confira abaixo 
todo os resultados).

Nesta quarta-feira, os clu-
bes locais que disputam o 

Amadorzão voltam ao grama-
do para uma nova fase do cam-
peonato. A primeira partida, 
entre CRB e Resenha, será re-
alizada no Estádio Municipal 
a partir das 19h. Os jogos se-
guem até sábado, dia 29 de ou-
tubro, com todas as partidas 
abertas e gratuitas ao público.

Dezoito equipes disputam 
o título do torneio. A final está 
prevista para acontecer no 
dia 10 de dezembro. Os times 

campeão e vice-campeão, o ar-
tilheiro do torneio e o goleiro 
menos vazado da competição 
receberão troféus e medalhas.
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Cineclube Holambra 
apresenta: Timbuktu

Como uma comunidade tri-
bal e livre vê e reage a che-
gada de uma nova ordem 
social opressora e autoritária. 
Com uma narrativa poética, 
em um visual de rara bele-
za, com cenas lindíssimas, e 
com personagens reagindo 
com transgressões e atos de 

rebeldia, o filme nos convida 
a muitas reflexões.  

Data: 4 de Novembro – 19 
horas no Espaço Cultural Ter-
ra Viva. Idade indicativa: 14 
anos. Duração: 90 minutos
Apoio: Casa Bela, Jornal da 
Cidade, ECTV

Sucesso absoluto de público  nas duas  apresentações  da  peça Édipo Rei 
apresentada no Teatro Municipal de Holambra  no último final de semana. 
Aplausos de pé, esse foi o reconhecimento pelo trabalho de todos os envolvidos 
no espetáculo.
Atores, diretores e plateia se emocionaram com tanto talento!
Um presente na semana de aniversário da cidade.
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