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Clínica veterinária pública é 
inaugurada no Groot

Vereadores repudiam 
decisão do STF 
que suspendeu 
aumento salarial da 
enfermagem

Câmara convida 
população para 
discussão de revisão 
da Lei Orgânica 
Municipal

Fim de 
semana 
terá oito 
jogos do 
Amadorzão 

Reforço 
para 
Saúde:
4 novos 
veículos 

3 3 7 7

Para auxiliar na criação, bem-estar e saúde dos cães e gatos dos donos de baixa renda, Holambra passa a contar com 
uma clínica veterinária pública, do Programa Meu Pet Container. O novo espaço foi inaugurado na quarta-feira desta 
semana e contou com a presença do Prefeito Fernando Capato e várias autoridades do município, região e do Estado.  
A clínica está localizada no Bairro Groot e possui salas de atendimento ambulatorial e exames; banheiros, área de 
espera e administrativo. 4
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Desde o início deste mês, a 
Associação Comercial de Ho-
lambra partir de setembro, 
implantou o Programa de Es-
tágio que visa encurtar dis-
tâncias entre estudantes que 
buscam oportunidades e as 
empresas que têm essa vaga. 

Mais do que oportuna, a ação 
visa dar ao estudante a oportu-
nidade de viver na prática as 
teorias que aprende na escola 
e oportunizar às empresas em 
preparar pessoal para seus qua-

dros. O benefício destas contra-
tações acontece pela Lei de Está-
gios, sem vínculos empregatícios 
com a empresa, mas preservan-
do os direitos do estagiário.

Ao aderir ao programa, 
recomendado pela Federação 
das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo, a ACE 
pretende facilitar a profissio-
nalização e o incentivo à in-
serção/reinserção de pessoas 
no mercado de trabalho, in-
cluindo aqueles que buscam o 

primeiro emprego; fomentar a 
experiência das empresas com 
estagiários, permitindo a elas 
criarem novos talentos.

Este é um programa de 
grande valor e de integração 
entre teoria e prática, entre 
alunos e empresas, que deve 
ser reconhecido e elogiado 
pela busca de preparação 
e formação de mão de obra 
qualificada para o mercado 
de trabalho que se abre aos jo-
vens de hoje.

Associação Comercial e o 
Programa de Estágios

Histórias de Dona Ilda

Muitas rosas tiveram 
queimas em muitas pé-
talas devido ao calor ex-
cessivo.

Há umas flores cor de 
coral que iluminam toda 
a base da grade de nosso 
jardim!

A primavera branca 
está coberta de flores, 
a borda do telhado da 
frente da casa é coberta 
por uma trepadeira que 
tem uma florzinha em 
forma de uma estrela, 
que quando cai sai gi-
rando,  rsrsrs, muito in-
teressante, mas não sei 
o nome da tal maravilha, 
que floresce uma vez ao 
ano!

As flores animam nosso 
espírito e nos deixam fe-
lizes, por isso nossa casa 
está sempre muito flori-
da e alegre.

A cidade de Holambra 
é o exemplo do quanto 
as flores nos cativam.

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

Chuva Bendita!

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

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120

Fundado em 9 de junho de 1994•  www.ponderando.online •  email: radeathayde@gmail.com 

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

Basta abrir qualquer por-
tal de notícias e mergulhar 
nas matérias dominantes: 
economia mundial periclitan-
te levando os EUA a amargar 
inflação altíssima, compro-
metendo a de meio mundo 
drasticamente, mas com o 
Brasil, por enquanto de fora, 
aguardando o porvir de 2023 
e confirmar como se sairá no 
ano próximo com tantas be-
nesses eleitorais de mão beija-
da a serem honradas quando 
chegar a conta; indefinições 
com o momento político no 
Reino Unido tendo à frente 
nova Primeira ministra (Liz 
Truss) e novo monarca ( Rei 
Charles III) a serem envolvidos 
por um Brexit novamente na 
berlinda;  contorno da curva 
de chegada e entrando na 
reta final das eleições por aqui 
com a paz pública ameaçada 
por comportamentos antide-
mocráticos de invasores e ex-
tremistas para não dizer crimi-
nosos, muitos preocupando 
as autoridades constituídas; 

onda de assassinatos de toda 
ordem em escala que não me 
recordo jamais.

E na última semana, como 
seria de se esperar, o faleci-
mento da Rainha Elizabeth II 
dominou o noticiário mun-
dial competindo, aqui, com o 
político que parece não ter-
minar nunca para não frustrar 
expectativas.

Alguns episódios preocu-
pantes, no entanto, começam 
a despontar aqui e ali, com 
mais intensidade, levando 
candidatos a cargos vários 
nas eleições de outubro a 
tomarem precauções extras 
com sua segurança, eventual-
mente ameaçadas por rixas e 
paixões ideológicas.

Com o olhar distante de um 
espectador atento às entreli-
nhas do noticiário vejo pou-
ca participação da sociedade 
civil na ocupação de espaços 
potencialmente esclarecedo-
res sobre o momento atual e 
aqueles enigmáticos à frente. 

Quero crer que os cidadãos 

de bem, com forte índole de-
mocrática, deverão atuar na 
linha de vanguarda visando 
contrabalançar eventuais ar-
roubos autoritários que, espe-
ramos, não venham a ocorrer.  

É preciso que se tenha em 
mente que o cidadão brasilei-
ro – com educação precária 
em sua maioria – não é poli-
tizado. Sua educação é for-
mada, basicamente, pelo no-
ticiário do rádio e televisão. 
Sem conscientização política 
capaz de permitir-lhe dispor 
de elementos que o autorize 
a estabelecer critérios de ava-
liação consistentes, torna-se 
uma presa fácil dos predado-
res da boa política que per-
meiam nossa sociedade.   

Façamos votos... que o 
processo democrático que 
estamos a enfrentar chegue 
ao seu fim - não como exem-
plo de maturidade política, 
que não dispomos - mas sim, 
como exemplo de urbanidade 
e apreço pelo próximo presen-
tes na índole de nossa gente. 

Tempos difíceis

Que alegria!
O cheiro da terra rece-

bendo a água que aos 
poucos começa a pingar 
e dar forças as pobres 
flores que, apesar de tan-
to calor, estavam aguen-
tando!

Nossas roseiras conti-
nuaram a dar rosas aos 
buquês !

Há pouco tempo foto-
grafamos o nosso jardim.
Dezessete rosas indivi-
dualmente, cada uma de 
uma cor diferente.

Amar as plantas acho 
que é uma paixão que a 
gente tem desde criança.

Meu pai tinha em nos-
so jardim um pé de flor 
muito interessante, ele 
deu o nome à ela de “to-
mara que chova”, quan-
do estava coberta de 
botões meu pai dizia (a 
chuva está chegando) e 
não dava outra! Os es-
pinhozinhos cor de rosa 
cobriam a planta e a chu-
va caia mesmo, nesse 
momento nossa cachor-
ra alemã, ficava  assusta-
da com os raios e trovões 
que a tanto tempo não 
se ouviam.

Que essa umidade per-
dure para que as nossas 
flores não sofram tanto!
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Suspensão do piso salarial da 

enfermagem pelo STF é tema de 
moção na Câmara Municipal

Vereadores aprovaram, na 
última sessão ordinária (12), 
Moção de Repúdio à decisão 
liminar sobre a suspensão do 
piso salarial nacional da en-
fermagem emitida pelo Mi-
nistro Luís Roberto Barroso 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). A propositura foi apre-
senta pelo vereador Eduardo 
da Silva, Pernambuco, e con-
tou com o apoio de todos os 
parlamentares da Casa. 

Em 04 de setembro, o 
Ministro do STF concedeu 
a medida cautelar suspen-
dendo os efeitos da Lei n.º 
14.434/2022 que institui o 
piso salarial nacional para 
enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de enfermagem e 
parteiras. A Lei Federal teve 
origem a partir da Emenda 
Constitucional 124/2022 
promulgada pelo Congresso 
Nacional que possibilitou a 
regulamentação do assunto. 

O pedido de ação direta 
de inconstitucionalidade e 
medida cautelar foi proposto 

pela Confederação Nacional 
de Saúde, Hospitais e Esta-
belecimentos de Serviços 
(CNSaúde) que alega, dentre 
outros, que o piso é inexequí-
vel em algumas unidades da 
Federação, afirmando ainda 
que aplicação da lei tende a 
gerar o aumento do desem-
prego e falência de unida-
des de saúde. Barroso deu o 
prazo de 60 dias para órgãos 
federais, estaduais e muni-
cipais esclarecerem sobre 
impactos quanto a situação 

financeira. Após isso, a ques-
tão será reapreciada pelo 
Plenário do STF. 

Na justificativa da Moção, 
Pernambuco destacou “Pa-
rabenizei o Congresso pela 
promulgação da Lei, pois 
estabelecia um justo e mere-
cido reconhecimento a esses 
profissionais, que atuaram 
na linha de frente durante 
a pandemia da COVID-19 
e são verdadeiros heróis, e 
mereciam muito tal reco-
nhecimento” .

Boletim Covid-19 
15/09/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4913
2

10571

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4893 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 2 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15486 Total de atendimentos

Audiência Pública debate 
proposta de Revisão à Lei 
Orgânica Municipal

A Câmara Municipal de 
Holambra convida toda a 
população para participar 
da Audiência Pública para 
apresentação e discussão 
do Projeto de Revisão à Lei 
Orgânica do Município no 
dia 21 de setembro (quar-
ta-feira), a partir das 18h. A 
sessão ocorrerá no Plenário 
do Legislativo localizado na 
Rua Dr. Jorge Latour, 152 – 
Centro. 

A Lei Orgânica é um con-
junto de normas que dis-
ciplina as regras de funcio-
namento da administração 
pública e dos poderes mu-

nicipais, sendo considerada 
um estatuto constitucional. 
O ordenamento define ain-
da, entre outros, diretrizes 
básicas de desenvolvimento, 
meio ambiente, saúde, edu-
cação, cultura, lazer, assis-
tência social.

A iniciativa do projeto 
é da Comissão de Estudo e 
Revisão da Lei Orgânica do 
Município, composta pelos 
vereadores Mauro Sérgio de 
Oliveira (Serjão), Eduardo da 
Silva (Pernambuco), Fabiano 
Soares, Hermindo Felix, Orio-
valdo Venturini e Wilson Bar-
bosa (Bigode).



4

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 16 de setembro de 20224

Embora Holambra, com cerca de 15 mil habi-
tantes, seja o segundo menor município da Re-
gião Metropolitana de Campinas (RMC), entendo 
que não é possível designá-lo como “compacto”, 
ou de maior adensamento populacional.

No contexto metropolitano, enquanto no con-
junto a densidade demográfica é de cerca de 880 
habitantes por quilômetro quadrado, em Holam-
bra esse agregado é de cerca de 240 habitantes 
por quilômetro quadrado. Significa um certo es-
praiamento quando comparado a densidade me-
tropolitana, quase que quatro vezes superior.

Longe de ser um demérito, podemos classifi-
car como uma característica, bastante ligada às 
raízes holambrenses, já que mesmo cercada por 
urbanismo numa região voltada a indústria e 
serviços, preserva suas ligações com a área rural, 
onde as propriedades são maiores e, evidente-
mente, mais distanciadas, refletindo no índice.

Comprovamos a observação pelo indicador “Ur-
banização”, que verifica a proporção de moradores 
na zona urbana em comparação ao total. Holambra 
registra 84,8%, restando 15,2% na zona rural, mas 
no total da RMC a urbanização atinge 97,7%.

Nos conceitos relacionados a gestão e plane-

jamento dos municípios há uma preferência pela 
diretriz de cidades compactas, em que as áreas 
mais povoadas se situem bem próximas. A ideia 
é prezar por agilidade nas ações e racionalidade 
em aplicação de recursos.

Imaginemos um crescimento urbano desor-
denado, onde novos conjuntos começam a se 
formar distanciados uns dos outros, ou da área 
já consolidada. Só o custo de manutenção de vias 
de acesso, que não serão suportados por tributos 
(como o IPTU) enquanto o entorno não estiver 
habitado, já consome bons recursos públicos que 
poderiam ser direcionados às crescentes deman-
das sociais, por exemplo.

Ao considerar que há localidades com maior 
dificuldade em buscar este padrão, surge a ideia 
de descentralização, para que áreas mais distan-
tes sejam estimuladas a formação de serviços ne-
cessários ao suprimento das demandas daquele 
agrupamento dentro do território municipal, 
evitando que se configurem em anéis periféricos. 
Seria um atenuante à necessidade de suprir défi-
cits de mobilidade.

Ainda que a preferência seja clara, ela começa 
a ser ameaçada por novos hábitos do teletraba-

lho, mudanças de estilo de vida para um contato 
mais próximo com a natureza, e até receios com 
pandemias. Vale lembrar que a proliferação de 
Covid19 parecia se mostrar mais favorável em 
centros urbanos mais adensados.

Por outro lado, não é porque existe uma di-
retriz que podemos supor estar errado quem se 
afasta dela. Há inúmeros fatores mais a observar.

Quando assistimos às consequências do êxodo 
rural, bem marcado no país nas últimas décadas, 
que satura as cidades, exige muitos recursos para 
infraestrutura, pressiona mercado de trabalho, 
inflaciona imóveis, compromete meio ambiente, 
dentre tantas mais, percebemos que Holambra 
tem um grande trunfo na comparação metropo-
litana. E é algo que, apesar de tantos benefícios, 
pesa de forma negativa na densidade demográfi-
ca, na urbanização e no conceito de cidades com-
pactas, em última análise.

Enfim, é preciso sensibilidade gestora, já que 
fórmulas mágicas não existem para os Municípios.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto Economia Metropolitana

Holambra no conceito de cidades compactas

Programa Meu Pet

Município e Governo do Estado inauguram
clínica veterinária pública na cidade

A Prefeitura de Holambra 
inaugurou nesta quarta-feira, 
dia 14 de setembro, o consul-
tório veterinário do Programa 
Meu Pet, implementado a par-
tir de convênio firmado pelo 
município com o Governo de 
São Paulo. A entrega da obra 
contou com a presença do pre-
feito Fernando Capato, dos se-
cretários de Estado de Gover-
no e da Saúde, Marcos Penido 
e Jean Gorinchteyn, além de 
autoridades locais e da região, 
como o prefeito Gustavo Reis, 
de Jaguariúna, presidente do 
Conselho de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana de 
Campinas.

A clínica, instalada em 
estrutura de contêiner no 

Parque da Cidade, no Groot, 
conta com sala de atendimen-
to ambulatorial para cães e 
gatos, sala de exames, banhei-
ros, área de espera e adminis-
trativo. Ela oferece  assistên-
cia veterinária de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 16h30.

“Somos muito gratos por 
todo o apoio que Holambra 
vem recebendo do governa-
dor Rodrigo Garcia nos últimos 
meses. Temos um Estado que 
faz pela saúde, que promove 
grandiosos investimentos nas 
cidades e que agora se dedica 
também à importante causa da 
proteção animal”, ressaltou Fer-
nando Capato. “O Meu Pet será 
um serviço importante para os 

moradores que têm animais de 
estimação e que serão benefi-
ciados pelo atendimento”.

Toda a infraestrutura neces-
sária para a chegada do contê-
iner foi preparada pela Pre-
feitura, que assumiu também 
o custeio deste novo serviço. 
Coube ao Estado a entrega do 
consultório e dos equipamen-
tos e mobiliário necessários 
para o seu funcionamento.

Durante a inauguração, o 
município promoveu uma pe-
quena feira de adoção de cães 
a partir do projeto Patinhas 
de Holambra, desenvolvido 
pela Prefeitura em parceria 
com a ARCA, a Associação de 
Reabilitação e Controle Ani-
mal da cidade.
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Município abre processo 
seletivo para contratação 
temporária de cozinheiras

A Prefeitura de Ho-
lambra publicou nes-
ta sexta-feira, dia 9 de 
setembro, edital de 
abertura de processo 
seletivo para contra-
tação temporária de 
duas cozinheiras. As 
inscrições, gratuitas, 
devem ser feitas en-
tre os dias 12 e 16 de 
setembro no Departamento 
Municipal de Administração 
e Recursos Humanos, locali-
zado no Paço Municipal, que 
fica na Alameda Maurício de 
Nassau, 444, no Centro.

O atendimento é realiza-
do das 8h às 11h e entre 13h 
e 16h. Será necessário pre-
encher ficha de inscrição e 

apresentar currículo, cópias 
do RG, do comprovante de 
residência e carteira profis-
sional ou documentos que 
comprovem tempo de serviço 
no cargo.

Segundo o edital, os currí-
culos serão analisados por co-
missão. Ainda de acordo com o 
documento, podem se inscre-
ver brasileiros que tenham 18 

anos ou mais (na data 
de contratação) com 
Ensino Fundamental 
Incompleto. A remune-
ração é de R$ 1.553,33. 
A carga horária é de 44 
horas por semana.

A diretora municipal 
de Administração e Re-
cursos Humanos, Grassi 
Gomes, explica que o 

processo seletivo se faz ne-
cessário pois foram esgotadas 
as convocações de concurso 
público para estas vagas. In-
forma ainda que o resultado 
será divulgado no Diário Ofi-
cial Eletrônico da Prefeitura, 
em www.holambra.sp.gov.br, 
onde também encontra-se o 
edital completo.

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

descubra agora!

Prefeitura abre 
inscrições para curso 
gratuito de Assistente 

Administrativo

O Fundo Social de Holam-
bra e o Departamento Mu-
nicipal de Promoção Social, 
em parceria com o Senac-SP, 
abrem nesta segunda-feira, 
dia 19 de setembro, inscri-
ções para curso gratuito de 
Assistente Administrativo, 
voltado para holambrenses 
a partir de 15 anos e com 
Ensino Médio Incompleto. 
A atividade ocorrerá entre 
os dias 5 de outubro e 15 de 
dezembro, de segunda a sex-
ta-feira, das 19h às 22h30, 
na Escola Municipal Parque 
dos Ipês. 

Os interessados devem 
se dirigir ao Centro de Re-
ferência da Assistência So-
cial, o CRAS, localizado na 

Praça dos Pioneiros, Cen-
tro, das 8h30 às 11h30 e 
entre 13h30 e 16h, com RG, 
CPF e Cartão Cidadão. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (19) 
3802-1915, que funciona 
também como WhatsApp.

“Este é o segundo curso 
oferecido aos jovens este 
ano em parceria com o Se-
nac. Nosso objetivo é ofere-
cer ferramentas para que os 
holambrenses desta faixa 
de idade se desenvolvam, 
se capacitem e possam ser 
inseridos no mercado de 
trabalho”, explicou a pri-
meira-dama e presidente 
voluntária do Fundo Social, 
Yvonne Schouten Capato.
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Professores fazem curso de laminados 
cerâmicos em Holambra

Odontologia

Esdras Domingos

Com mais de 30 anos de 
experiência clínica em car-
reira acadêmica  os professo-
res doutores Américo Men-
des Carneiro Junior e Renato 
Carlos Burger promoverão 
o Curso de Laminados Cerâ-
micos – Lentes e Facetas: do 
planejamento a cimentação, 
no Instituto Mariotoni Bru-
nheroto (IMB), em Holambra.

O curso acontecerá, em 
dois módulos. O primeiro nos 
dias 30 de setembro e 01 de 
outubro. O Segundo em 21 e 
22 de outubro.

Aulas das sextas feiras 
em horário integral (manhã, 
tarde e noite) e dos sábados 
pela manhã.

De acordo com o profes-
sor doutor Américo, este 
tema foi pedido para ser mi-
nistrado em Holambra. “Hoje 
os pacientes buscam muito 
os consultórios para melho-
rar sua estética e com isso 
também melhorar sua auto-
estima”, salientou.

O curso busca capacitar 
cirurgiões dentistas na con-
fecção de Laminados Cerâmi-
cos Dentais, muito comenta-
dos nas mídias sociais como 
“lentes de contato dentais”.

“Teremos aulas teóricas, 
laboratórios e ainda o atendi-
mento demonstrativo de um 
paciente completo, desde o 
planejamento, preparo, mol-
dagem e cimentação das len-
tes de contato dentais. Com 
isso o profissional terá total 
condição de desenvolver tra-
balhos estéticos com confian-
ça, segurança e agindo de for-
ma conservadora”, comentou.

O curso é indicado para 
todos os cirurgiões dentistas, 
com ou sem experiência, estu-

dantes da área que é uma óti-
ma oportunidade de conhecer 
mais profundamente o tema.

Este mesmo curso já foi 
ministrado em São Paulo, 
Campinas, Santos, Cuiabá, 
Maceió, Chapecó, Feira de 
Santana, Tijuana (México), 
Cartagena (Colômbia) , etc. 

A escolha de Holambra, 
para este curso, se deve, se-
gundo os professores Amé-
rico e Renato, ao fato do IMB 
ser um importante polo  de 

aperfeiçoamento na área, 
destacando-se não apenas 
por sua estrutura mas tam-
bém pela qualidade do corpo 
docente que traz. 

Palestra em Holambra
Os professores doutores 

fizeram no dia 26 do mês pas-
sado uma palestra no IMB. O 
encontrou visou orientar os 
cirurgiões dentistas a procu-
rar agir o mais conservador 
possível com as estruturas 

dentais, evitando ao máxi-
mo desgastes desnecessários 
nos dentes. 

Na palestra eles apresen-
taram o curso e reforçaram 
que é possível conseguir “óti-
mos resultados estéticos com 
correto planejamento dos ca-
sos clínicos”. Américo e Rena-
to são Mestres e Doutores em 
Dentística e especialistas em 
Dentística e Implantodontia, 
com cursos ministrados em 
todo Brasil e no exterior.

Serviços:
- Módulos
10 módulo: 30/09 e 01/10
20 módulo: 21 e 22 de outubro
- Investimento: R$ 2.000,00 
por módulo
- Local: IMB (Instituto Mario-
toni Brunheroto)
- Informações: (19) 992645055
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10ª rodada: Tabela dos próximos jogos Confira os resultados da 9ª rodada:
Sexta-feira, 16 de Setembro, 19h: Joinville x Brasiliense (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 16 de Setembro, 20h40: Grêmio Holambra x Galunáticos (Estádio Municipal)

Sábado, 17 de Setembro, 15h30: Tamo Junto x Tokka Natural (Estádio Municipal)

Sábado, 17 de Setembro, 17h15: Jack Flores x Vila Nova (Estádio Municipal)

Domingo, 18 de Setembro, 8h30: Real Conquista x Resenha (Estádio Municipal)

Domingo, 18 de Setembro, 10h30: Galáticos x CRB (Estádio Municipal)

Domingo, 18 de Setembro, 8h30: Nacional x Imigrantes (Campo do Fundão)

Domingo, 18 de Setembro, 10h30: Bar Sem Lona x Figueirense (Campo do Fundão)

Figueirense 1 x 2 Grêmio Holambra  
Galunáticos 4 x 4 Vila Nova
CRB 1 x 1 Bar Sem Lona
Imigrantes 0 x 2 Jack Flores
Los Hermanos 4 x 3 Real Conquista
Resenha 1 x 2 Galáticos
Vila Nova 2 x 1 Joinville
Galunaticos 2 x 0 Nacional
Tokka Natural 0 x 2 Internacional
Brasiliense 1 x 3 Tamo Junto

Campeonato de 
Futebol Amador 
entra em nova 

etapa
O jogo de abertura da 

10ª etapa do Amadorzão, 
aconteceu nesta quinta-fei-
ra, 15,  entre os times  In-
ternacional e Los Hermanos 
(sem resultado final da par-
tida até o fechamento dessa 
edição) e novas partidas do 
Campeonato  acontecem até 
o dia 18 de setembro.

Dezoito equipes dis-
putam o título do torneio. 
A final está prevista para 
acontecer no dia 10 de de-
zembro. Os times campeão 
e vice-campeão, o artilhei-
ro do torneio e o goleiro 
menos vazado da competi-
ção receberão troféus e me-
dalhas.

Prefeitura investe em veículos 
para a Saúde

O prefeito Fernando Capato entregou na última 
semana ao Departamento Municipal de Saúde três 
novos veículos e uma ambulância UTI zero quilôme-
tro inteiramente equipada para assistência e trans-
ferência de pacientes em situação grave. Um inves-
timento de cerca de R$ 600 mil que contribuirá para 
agilizar e fortalecer os serviços de saúde oferecidos 
em Holambra.

A unidade móvel dispõe de cardioversor, bomba de 
infusão, ventilador pulmonar adulto e infantil, aspira-
dor de sangue e secreção, incubadora neonatal, entre 
outros materiais necessários para estabilização, trata-
mento intensivo e acolhimento com conforto.
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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo 
Instituto Musical e Faculdade de Artes 
de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em 
Música pela FCM Faculdade de Ciências 
Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e 

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 
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Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verruga plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip sys-
tem”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 
99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardo-
so. Para iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, 
acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas e no-
vas tendências. Técnica profissional de ampliação. 
Ligue e venha fazer uma aula experimental. Terças 
e quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 
21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

● DIVERSOS ●

Se o fracasso surge, não te entregues.  
Tenta de novo e vencerás.

A Associação Comer-
cial e Empresarial (Ace 
Holambra) está implan-
tando o Programa de Es-
tágios em parceria com o 
Instituto Talentos (INTAL). 
A proposta, segundo a 
gerente da ACE Suzi Ce-
legatti, é encurtar distân-
cias entre estudantes que 
buscam um estágio e as 
empresas que têm essa 
vaga. Outro benefício: toda a contratação aconte-
ce pela Lei de Estágios, sem vínculos empregatí-
cios com a empresa, mas preservando os direitos 
do estagiário. Recomenda-se que os estudantes 
de qualquer área, com idade a partir de 16 anos, 

já preencham seu currí-
culo no site www.aceho-
lambra.com.br.

Ao aderir ao progra-
ma, recomendado pela 
Federação das Associa-
ções Comerciais do Esta-
do de São Paulo, a ACE 
pretende fomentar a pro-
fissionalização e o incen-
tivo à inserção/reinserção 
de pessoas no mercado 

de trabalho, incluindo aqueles que buscam o pri-
meiro emprego; fomentar a experiência das em-
presas com estagiários, permitindo a elas criarem 
novos talentos e trocar experiências/conhecimen-
to teórico e técnico.

Associação Comercial de Holambra lança programa de estágios

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 hora de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.

Currículos de Artur Nogueira e Holambra
Envie seu currículo para o email vagas@lisaflora.com.br ou pelo whatsapp 19 

99689.9466  (somente mensagem não recebemos ligações)

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

● EMPREGOS ●
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Futilidades na TV

Bom,  quem gosta de futilidades, gosta desses Reality Show da vida. Tipo A Fazenda, o BBB etc. Nada de bom para o brasileiro, a não 
ser para vencedores os participantes que saem ganhando uma grana e um assessoria para aparecer na mídia. A maioria é modelo e 

influenciador digital, que para mim significa. 

Um amor que começou por acaso
Finalmente, Alcides vai cumprir o que tanto deseja. Tenório (Murilo Benício) depois de 
ser o mandante de várias mortes em “Pantanal” seu destino será a morte. E será Alcides 
(Juliano Cazarré), com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) que darão o fim da raça do 
ex-patrão. Com a morte de Tenório, as viúvas Maria (Isabel Teixeira) e Zuleica (Aline 
Borges) terão destinos diferentes. Bruaca herdará as terras no Sarandi, no Paraná, para 
onde viajará com Alcides, e a amante de São Paulo ficará com a fazenda do Pantanal. 
Só que Zuleica poderá ter um grande benefício a seu favor. Ela tomará às rédeas da 
casa do Mato Grosso do Sul, se tornará sócia de José Leôncio e se tornará uma espécie 
de “Rainha do Gado”. E o casal Alcides e Maria, o mais querido da novela, será feliz para 
sempre, nas terras do Paraná. 

Festival de queijos
De 15 a 18 de  setembro, o Sabor & Arte apresenta o Mundial do Queijo do Brasil. Trata-se do mais importante prêmio brasileiro que elege os melhores queijos a partir 
de uma comitiva de jurados brasileiros e estrangeiros. Chancelado pela Guilde Internationale des Fromagers, o Mundial é a única premiação que abraça todo o setor 
queijeiro, envolvendo produtores artesanais e industriais. Os queijos brasileiros já conquistaram medalhas de ouro em concursos internacionais como Mondial du Fro-
mage, em Tours, na França, e o World Cheese Awards, em Oviedo, Espanha. 


