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Domingo, 2 de 
outubro, é dia de 
Eleições Gerais

Outubro:  
2a Edição do Mês Educação em Holambra

Obras da escola de ensino fundamental do bairro Imigrantes, paradas 
há cinco meses, serão retomadas através de um novo processo  
para contratação de empresa que será responsável pelo reinício e 
conclusão dos trabalhos após desistência da empreiteira anterior.

Amadorzão: 
Dezoito equipes continuam na disputa do título
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Nesse dia, os brasileiros terão a opor-
tunidade,  através do voto, de exercer 
a cidadania e de participar do proces-
so democrático do país, lembrando 
que, quem não vota ou deixa de justi-
ficar comete uma infração. Já aque-
les que fazem a opção pelo nulo ou 
em branco perdem a oportunidade 
de participar da vida ativa da nação.

Serão eleitos esse ano, chefes do Po-
der Executivo federal e estadual, e os 
membros das assembleias estaduais, da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.  Saber a ordem em que os vo-
tos são registrados na urna eletrônica é 
muito importante para evitar confusões 
ou até mesmo a anulação do voto, por 
isso o TSE rcomenda levar uma “colinha” 
de papel com o número dos candidatos, 
uma vez que é proibido entrar na cabine 
eleitoral com o celular. 3
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Opinião2

No proximo domingo, dia 2, o 
Brasil estará escolhendo seus go-
vernantes, para o período 2023 a 
2026.Este é um momento extrema-
mente importante em que o país re-
afirma  sua intenção democrática.

O exercício do voto deve ser 
consciente, depois de cada um ava-
liar  qual a proposta apresentada 
poderá trabalhar o desenvolvimen-
to do país, o aumento da qualidade 
de vida da população, a diminuição 
da pobreza e a extinção da fome. 

Cabe lembrar que, em 82 anos 
de história, o Brasil viveu 36 anos 

sobre ditadura. A primeira, de 
1930 a 1945, sobre Getúlio Vargas 
e a segunda, de 1968 a 1985, sob o 
regime militar.

No que pese os fatos positivos 
no desenvolvimento do país naque-
les dois períodos, a participação 
popular livre e as liberdades indi-
viduais estiveram cerceadas, que 
levou população ao baixo exercício 
da liberdade política e ao precá-
rio desenvolvimento de lideranças 
competentes e eficazes para admi-
nistrar o país nos anos seguintes. 

O exemplo típico desta ques-

tão foi a impossibilidade do Brasil 
construir uma Terceira Via, nestas 
eleições, que unisse o melhor da di-
reita e o melhor da esquerda. Por 
falta disto, instalou-se uma cam-
panha polarizada que dividiu ao 
país, aumentou a violência, expôs o 
medo da participação e o receio de 
uma ruptura democrática. 

No dia 2, então, ao colocar-se o 
voto na urna, é fundamental ter-se 
consciência do país que queremos e 
a certeza do respeito ao desejo da 
maioria, peça fundamental na de-
mocracia.

Eleições de 2022, exercício da democracia
Histórias de Dona Ilda
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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

ELEIÇÕES 2022

“A Paz é a única batalha  
que vale a pena travar”

Fui ao meu banho da tarde, o sol 
estava bem quente. Nosso banhei-
ro tem um rebaixamento que mede 
mais ou menos 20 centímetros.

Depois de ter feito aquele gostoso 
banho, comecei a me enxugar, quan-
do olho para baixo vejo um grande 
escorpião, sambando em meu “mar 
azulejado”, e não parava de “navegar”.

Levei um susto ao ver o grande es-
corpião, tratei de pular para fora e 
chamar alguém para me ajudar a cap-
turar aquele atrevido “navegador”.

Por mais que ele nos oriente, não 
acreditamos muito, o malandrinho 
deve ter se cansado de rebolar e 
sempre andando na água, e pude 
aprender que escorpião não sabe 
nadar rsrsrs.

Graças à Deus, foi apenas mais um 
grande susto, pude sossegar, e me 
serviu de mais uma lição!!!
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Holambra volta às urnas neste 
domingo para Eleições Gerais

Da redação

No próximo domingo, 
mais de 156 milhões de bra-
sileiros irão às urnas para 
escolher seus representantes 
nos Poderes Executivo e Le-
gislativo: deputados federais, 
estaduais, senadores, gover-
nadores e presidente. Mais 
do que uma data para definir 
os ocupantes de cargos pú-
blicos pelo próximo manda-
to, o 2 de outubro é dia de 
fortalecimento da democra-
cia brasileira a partir de seu 
instrumento mais básico e 
essencial. O direito a voto. 
Em Holambra, cerca de 10 
mil pessoas devem compa-
recer a uma das 30 seções de 
votação, divididas em quatro 
escolas públicas (ver lista-
gem ao lado).

No Brasil, o voto é obriga-
tório para pessoas entre 18 e 
70 anos. Para jovens a partir 
dos 16 que já tenham o Título 
de Eleitor, os maiores de 70 e 
aqueles que não são alfabeti-
zados, a decisão de ir às ur-
nas é facultativa.

Apesar da obrigatorieda-
de, o eleitor, de acordo com a 
legislação vigente, é livre para 
escolher o seu candidato ou 
não escolher candidato algum. 

Ou seja: o cidadão é obrigado 
a comparecer ao local de vota-
ção ou justificar sua ausência, 
mas pode optar por votar em 
branco ou anular o seu voto 
caso assim prefira.

Uma das novidades nesta 
eleição, em 2022, é o horário 
de votação. Ele será unifor-
mizado com base no horário 
de Brasília. Na capital fede-
ral, a votação começa às 8h 
e termina às 17h. No Acre e 
em parte do Amazonas, por 
conseguinte, o período para 
votar será das 6h às 15h. Em 
Rondônia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Roraima, os 
eleitores deverão votar entre 
7h e 16h.

O que o eleitor deve fazer
A Justiça Eleitoral reco-

menda, a exemplo de outros 
anos, que o eleitor procure 
seu local de votação com an-
tecedência. Ao se apresentar 
ao mesário, que for votar 
deve portar o Título de Elei-
tor ou o e-Título, disponível 
em aplicativo de celular, bem 
como qualquer documento 
de identidade que contenha 
sua fotografia. 

A utilização de aparelhos 
celulares na cabine de vota-
ção não será permitida. Por 

Seu local de votação em Holambra
Encontrar o local correto para votar em Holambra é simples. Basta verificar, no Título de Eleitor, o núme-
ro de sua Zona Eleitoral, que na cidade é a 075, e o número da Seção. As seções locais estão disponíveis 
na listagem abaixo:

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

essa razão, recomenda-se o 
uso das famosas “colinhas 
eleitorais” de papel para não 
se esquecer a numeração dos 
candidatos escolhidos. O uso 
da cola no dia da eleição, além 
de permitida, torna mais rápi-
da a digitação dos números na 
urna eletrônica, além de con-
tribuir para reduzir as filas de 
votação. Na urna, a ordem de 
votação será a seguinte: pri-
meiro, vota-se para Deputado 
Federal, com quatro números. 
Depois, para Deputado Esta-

dual, com cinco dígitos. Na 
sequência o voto será para 
Senador, com 3. Governador 
e Presidente, com 2 números 
cada, fecham o processo.

A cada voto, basta digitar 
o número do candidato esco-
lhido na urna, esperar que a 
foto e o nome dele apareçam 
na tela e, em seguida, apertar 
a tecla confirma. Se houver 
erro de digitação ou a foto do 
candidato correto não apare-
cer é só apertar a tecla corri-
ge e recomeçar.

Ao final do processo com-
pleto, aparecerá na tela a 
mensagem “FIM”. 

Justificativa
O eleitor que deixar de 

votar e não se justificar pe-
rante o juiz eleitoral até trin-
ta dias após a realização da 
eleição incorrerá na multa 
de três a dez por cento sobre 
o salário mínimo da região, 
imposta pelo juiz eleitoral e 
cobrada na forma prevista 
pela legislação.

Modelo de 
“colinha 
eleitoral”
TSE proíbe celular nas 
cabines de votação, 
mas eleitor pode levar 
cola
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Nova licitação busca finalizar obras

da primeira Escola do Imigrantes
Da redação 

As obras da primeira es-
cola de ensino fundamental 
do bairro Imigrantes, ini-
ciadas pela Prefeitura em 
agosto do ano passado e pa-
radas há cerca de cinco me-
ses, deverão ser retomadas 
em breve. Um novo proces-
so de contratação foi inicia-
do em 12 de setembro para 
contratação de empresa 
que será responsável pelo 
reinício e conclusão dos tra-
balhos após desistência da 
empreiteira anterior.

As informações são do 
Departamento Municipal 
de Obras e Desenvolvimen-
to Urbano e Rural, ques-
tionado essa semana pelo 
Jornal da Cidade sobre o 
andamento do projeto. Se-
gundo eles, a construção 
foi descontinuada pela 
empresa responsável, que 
pedia reajuste nos valores 
contratados.

A escola, primeira a ser 
erguida na cidade em cerca 
de duas décadas, está sen-
do feita com recursos pró-
prios, do tesouro munici-
pal. A expectativa é que ela 
seja entregue no segundo 
semestre do ano que vem, 
quando passará a atender 
cerca de 380 estudantes, 
do 1° ao 9° ano.

Boletim Covid-19 
29/09/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4916
0

10636

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4896 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 0 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15552 Total de atendimentos

Instalada ao lado da Uni-
dade de Saúde do bairro, 
ela terá cerca de 1.100 m² 
de área construída e 2.400 
m² de área coberta, com 12 
salas de aula, laboratório 
de informática, de ciên-
cias, auditório, biblioteca 
e playground.
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2ª edição do Mês da Educação 

de Holambra acontecerá
em outubro

Outubro é o Mês da Educa-
ção em Holambra. E para ce-
lebrar, a Rede Municipal pro-
gramou uma série de eventos 
e atividades pedagógicas, 
esportivas e recreativas que 
envolvem estudantes e ser-
vidores. As ações começam 
em 1º de outubro, sábado, 
com apresentações que en-
cerram o projeto Desvendar 
Esportes, no Estádio Munici-
pal Zeno Capato. A iniciativa, 
realizada desde o início do 
ano pelo Instituto Incentivar, 
ofereceu aulas gratuitas de 
atletismo e ginástica rítmica 
no contraturno escolar, além 
da confecção dos materiais 
usados nas modalidades por 
meio da reciclagem para mais 
de 200 estudantes das escolas 
Parque dos Ipês, Jardim Flam-
boyant e Professora Maria 
José Moreira van Ham (Jar-
dim das Primaveras).

Já nos dias 3, 4 e 5, alunos 
da Educação Infantil poderão 
se divertir a valer em passeios 
de trenzinho pela cidade e 
saborear um delicioso pique-
nique no Parque Cidade das 
Crianças. Já estudantes do En-
sino Fundamental I e II irão 
curtir apresentações especiais 

de mágica nas unidades de en-
sino. Outra ação programada 
são os “Jogos Escolares Muni-
cipais de Holambra”, marcados 
para os dias 10 a 14 de outu-
bro, reunindo estudantes do 
4º ao 9º ano do Fundamental.

De acordo com a diretora 
municipal de Educação, Clau-
dicir Picolo, na semana de 12 
de outubro, em função do Dia 
das Crianças, haverá alimen-
tação especial em todas as 
unidades e também entrega 
de lembrancinhas aos estu-
dantes. E como este também 
é o mês em que são celebra-
dos os dias do Professor (15), 
do Diretor de Escola (18) e do 
Servidor Público (28), a pro-
gramação ainda conta com 
atividades voltadas aos pro-
fissionais da rede.

Em 17 e 18 de outubro, 
gestores da pasta participa-
rão, no Espaço Terra Viva, de 
palestras com o professor, 
escritor, Doutor e Mestre em 
Educação, Cleber Fabiano, 
com o tema “Por uma ques-
tão de Educação: a leitura da 
nossa escola”, bem como com 
a escritora Helena Poças Lei-
tão, que atua no mercado edu-
cacional há mais de 20 anos. 

Ela irá falar sobre “Metaverso 
Educacional: Suas possibili-
dades hoje e no futuro”.

Nos dias 19 e 20 será reali-
zada uma palestra voltada aos 
professores com Kiara Terra, 
escritora e doutoranda em 
Sociologia da Infância na Uni-
versidade Minho, em Portugal, 
com o tema: “Narrar para per-
tencer ao mundo: reflexões em 
formação para educadores”, 
no Teatro Municipal.

Na semana seguinte, tam-
bém no Teatro, todos os ser-
vidores da Educação terão 
a oportunidade de conferir 
uma palestra com o jornalis-
ta, analista comportamental e 
especialista em Comunicação 
e Liderança, Wagner Baroni, 
sobre relacionamentos inter-
pessoais no trabalho.

“Pensamos com muito ca-
rinho em uma programação 
diversificada que envolve 
estudantes e profissionais 
da rede”, explicou Claudicir. 
“Levamos a Educação muito 
a sério e constantemente nos 
empenhamos para garantir 
melhores condições de traba-
lho para, consequentemente, 
assegurar um aprendizado de 
qualidade e excelência”.

Chegada da primavera 
anima o mercado 
de flores e plantas 

ornamentais

O Mercado de flores 
está otimista com a chega-
da da estação mais florida 
do ano. Isto porque esta 
primavera, em particular, 
chega junto com um mo-
mento muito aguardado 
por produtores, ataca-
distas e decoradores: o 
aumento tanto da oferta 
como do consumo de flo-
res de corte, que considera 
a grande demanda repri-
mida de eventos e festas.  

Muito utilizadas na 
decoração de casamen-
tos, festas de aniversário 
e eventos institucionais e 
corporativos, as flores de 
corte foram, seguramen-
te, um dos produtos mais 
diretamente impactados 
pela pandemia. Devido 
o distanciamento social 
obrigatório, os eventos, 
festas e comemorações co-
letivas foram os primeiros 
a parar e um dos últimos a 
voltar, após dois anos, com 
uma dificuldade a mais: a 
baixa oferta de produtos, 
que acabou por elevar os 
preços.

Além das festas de ca-
samento e das festas de 15 
anos, comuns em outubro, 
a expectativa são as come-
morações de formatura, 
no período de novembro a 
fevereiro, que voltam com 
tudo e com turmas am-
pliadas, já que estiveram 
100% suspensas nos dois 
últimos anos.

Os eventos e festas têm 
um peso muito relevante 
no setor da floricultura 
que é composto por flores 
de corte, flores envasadas 
e plantas ornamentais 
para decoração, paisagis-
mo e jardinagem. “A reto-
mada do consumo regis-
trado antes da pandemia, 
somada à volta das festas 
de formatura, é um exce-
lente cenário, sobretudo 
porque há oferta de produ-
tos, o que torna os preços 
mais acessíveis e amplia 
as opções de uso”, afirma o 
presidente do Ceaflor, An-
tônio Carlos Rodrigues.

Fonte: Ateliê Notícias/
Ceaflor
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Águas de Holambra orienta população 

para temporada de chuvas

água pluvial e da rede cole-
tora de esgoto na residência 
evita transtornos, além de 
prejuízos.

Fique atento:
– A água de chuva não pode 

estar ligada à rede de esgoto. 
Esta prática causa transtor-
nos e prejuízos, pois provoca 
entupimento, rompimento de 
tubulação e transbordamento 
de esgoto nas ruas ou dentro 
do imóvel;

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

– Para verificar se as ins-
talações de sua residência 
estão corretas, basta jogar 
um pouco de corante no ralo 
do quintal de seu imóvel. Se 
a água colorida chegar até a 
sarjeta, significa que a liga-
ção está correta;

– Para regularizar as ins-
talações, tanto da ligação 
da rede de esgoto do imóvel 
ou para deslacrar a caixa de 
inspeção, é preciso contatar 
o serviço de um pedreiro de 
sua confiança.

Uso correto da rede 
coletora de esgoto

Alan Pedra lembra ain-
da que a rede coletora de 
esgoto – pias, ralos e vasos 
sanitários, não deve ser uti-

lizada para descarte de óleo 
de cozinha usado e gorduras 
em geral, papel higiênico, 
cotonetes, preservativos, ab-
sorventes higiênicos, fraldas 
descartáveis, fios de cabelo, 
peças íntimas, entre outros 
objetos. “Usando a rede de 
forma correta, todo o siste-
ma de esgotamento sanitário 
funciona de maneira positiva 
e em prol da saúde de todos. 
É uma responsabilidade de 
todos nós”, finaliza.

A temporada de chuvas 
está começando, período em 
que há maior registro nos ca-
sos de diagnóstico de conexões 
irregulares, quando a rede que 
coleta água de chuva está in-
terligada à rede de esgoto. De 
acordo com o coordenador de 
Operações e Serviços da Águas 
de Holambra, Alan Pedra, em 
dias de chuva há um aumento 
de solicitações por problemas 
causados pela ocorrência de 
ligações de águas pluviais na 
rede de esgoto.

“As redes coletoras de 
esgoto são dimensionadas 
para receber exclusivamente 
efluentes, que são resíduos lí-
quidos provenientes de diver-
sas atividades que utilizam 
água em áreas como cozinha 
e sanitários, sendo que toda 
água de chuva deve ser desti-
nada às guias e bocas de lobo 
(bueiro), que são projetadas 
para esse volume que, aliás, é 
muito maior que o de esgoto”, 
afirma Alan.

Esses eventos ocorrem 
porque a tubulação que rece-
be a água de chuva, que coleta 
também a água dos ralos dos 
quintais e das garagens, está 
interligada à rede coletora de 
esgoto. “Dessa forma, a rede 
de esgoto recebe também 
grande quantidade de terra, 
pedras e poeira. Como a rede 
de esgoto não é projetada 
para receber esse volume de 
materiais, ocorrem os entupi-
mentos e até o retorno de es-
goto dentro das residências. 
Infelizmente, nesse período 
retiramos uma grande quan-
tidade de lixo das tubulações, 
por isso é de suma importân-
cia que a população verifique 
as instalações do imóvel”, diz 
Alan.

A Águas de Holambra lem-
bra que a ligação correta da 
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Na minha condição de 
eterno entusiasta da dinâmi-
ca econômica holambrense 
sempre admirei as sinergias 
de alto resultado entre os 
dois motores da economia 
local, agricultura e turismo, 
que se unem através das flo-
res. O volume de produção, 
atingido com muito traba-
lho e dedicação, desperta a 
atenção de turistas, que en-
contram no município um 
verdadeiro esmero pela vo-
cação.

Meu entusiasmo me fazia 
avaliar que, além dos benefí-
cios da sinergia, a inteligen-
te distribuição de valores 
entre os dois setores criava 
uma economia indestrutível, 
como não se vê facilmente. 
Entendia que se um setor 
tivesse algum problema o 
outro seguiria compensando 
eventuais quebras na “Cida-
de das Flores”.

Veio a pandemia de Co-
vid19 para provar que eu es-
tava errado. 

As inevitáveis restrições 
de mobilidade e convívio in-
terromperam o fluxo de turis-
tas e a demanda por flores e 
arranjos do maior cliente, que 
é o setor de eventos, paralisa-
do à época. Foi quando a eco-
nomia “indestrutível” ame-
açou parar e eu me assustei 
com o tamanho do meu erro.

Sob tantas incertezas, a 
maior exposição de flores da 
América Latina, a Expoflo-
ra, que em área de 250 mil 
m² recebe quase 20 vezes a 
quantidade de habitantes da 
cidade, não pôde se realizar, 
nem em 2020 nem em 2021.

A sinergia foi comprova-
da, mas pelo aspecto mais 
negativo possível. Sem o 
evento o segmento hotelei-
ro não hospedou, o comér-
cio local deixou de vender, 
os restaurantes perderam 
clientes, a produção de flo-
res deixou de ser exposta 
e vendida e, pasmem, até o 
serviço público da tarifação 
de rodovias sentiu queda de 
arrecadação de pedágio nos 
meses típicos sem o grande 
evento por dois anos conse-

cutivos.
Muito além dos negócios 

propriamente prejudicados 
estavam longas cadeias de 
suprimentos por trás deles, 
incluindo aí fornecimento de 
mão-de-obra, mais conheci-
do como empregos, que atin-
gem diretamente as famílias.

Felizmente chegou a va-
cina para, acima de tudo, tra-
zer saúde e defender a vida, 
mas também contribuir na 
reorganização econômica, 
com as gradativas retomada 
de eventos, abertura aos ser-
viços e queda de restrições 
de mobilidade, chegando 
ao atual estágio da louvável 
normalidade.

Sob garantida seguran-
ça e muita festa, Holambra 
pôde retomar a esperada 
39ª edição da Expoflora 
para mostrar resiliência e 
força de sua economia. Aliás, 
agora quero muito voltar a 
me arriscar na previsão da 
indestrutibilidade.

Na mais bonita e emo-
cionante edição que visitei 
pude me deparar com um 
público encantado por tudo 
que viu e feliz por estar ali, 
bem como por expositores 
motivados, além de produ-
ção e decoração de encher 
os olhos.

A economia respondeu 
no balanço divulgado de 
258 mil visitantes e geração 
de estímulos financeiros da 
ordem de R$ 200 milhões, 
principalmente em hotelaria 
e restaurantes. Lembremo-
-nos sempre da cadeia por 
trás deles para dimensionar-
mos o efeito multiplicador.

Por fim, a homenagem 
que se abria ao final de cada 
tradicional chuva de pétalas 
coroou a importância da re-
tomada e a força de Holam-
bra. Um espetáculo que me 
emocionou!

Minha gratidão a Silvia, 
Ana Paula, Luciano, Júlia e 
Caio.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

A histórica 39ª 
edição da Expoflora

Vem aí a Edição Especial 
Impressa para comemorar o 

aniversário da cidade!
Holambra completará 31 anos de emancipação política no 
dia 27 de outubro e o Jornal da Cidade de Holambra circulará 
uma Edição Especial Impressa no dia 26/10.

Solicite a tabela e reserve já o seu espaço:          (19) 99618-1493



8

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 30 de setembro de 20228

Espaço Cultural Terra Viva apresenta:

Nosso planeta, 
nosso legado

Dez anos depois de “Home”, 
Yahn Arthus-Bertrand retorna 
com “Legacy”, um grito pode-
roso do coração. 

Ele compartilha uma visão 
sensível e radical do nosso 
mundo, que viu se deteriorar 
ao longo de uma geração, e re-
vela um planeta sofredor, uma 
humanidade desorientada e 
incapaz de levar a sério a ame-
aça que pesa sobre ela e sobre 

todos os seres vivos.
Para o diretor, é urgente: 

todos podem e devem fazer 
ações concretas pelo futuro do 
planeta para nossas crianças.
Hoje, 30 de Setembro – 19 
horas no Espaço Cultural Ter-
ra Viva
Duração: 1h40. Idade: Livre
Apoio: Espaço Cultural Ter-
ra Viva; Jornal da Cidade; 
Casa Bela

Confira os resultados dos jogos da última semana:

Resenha 2 x 0 Internacional
Figueirense 1 x 1 Galáticos
CRB 2 x 1 Real Conquista
Galunáticos 2 x 1 Bar Sem Lona
Vila Nova 6 x 2 Nacional
Los Hermanos 6 x 0 Tokka Natural
Brasiliense 0 x 6 Jack Flores

Briga e chuva 
interrompem 

jogos do 
Amadorzão

Neste sábado, 1° de ou-
tubro, serão realizados no 
Estádio Municipal Zeno Ca-
pato dois jogos válidos pela 
11ª rodada do Campeonato 
de Futebol Amador de Ho-
lambra. A primeira partida, 
entre Grêmio Holambra e 
Imigrantes, está marca-
da para às 15h30. O duelo 
foi interrompido pelo juiz 
aos 30 minutos do primei-
ro tempo no último sábado 
(24) em função de brigas 
em campo. Já o segundo, 
entre Joinville e Tamo Jun-
to, que terá início às 16h45, 
estava previsto para quinta-
-feira (22), mas precisou ser 
adiado em função da forte 
chuva que atingiu a cidade.

“O jogo entre Grêmio 
Holambra e Imigrantes 
será retomado de onde pa-
rou”, explicou o diretor mu-

nicipal de Esportes, André 
Luís Buzzerio. “Com a reali-
zação destas duas partidas, 
encerramos a 11ª rodada 
da competição. Daremos 
continuidade ao campeo-
nato na próxima semana”.

Nos jogos já finalizados 
nesta etapa, Jack Flores, 
Los Hermanos e Vila Nova 
marcaram 6 vezes cada 
contra os adversários, ba-
tendo o Brasiliense, Tokka 
Natural e Nacional, respec-
tivamente, com goleadas.

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.
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Vestibular de

 Indaiatuba e Jaguariúna
Medicina

AGORA!
INSCREVA-SE

www.grupounieduk.com.br

22/outPROVA

Aluna: Julia Maria de Avila

Nova etapa da Operação Cata-Bagulho 
acontece na próxima semana

A Prefeitura de Holambra, 
por meio do Departamento 
Municipal de Serviços Públi-
cos, irá realizar entre os dias 
3 e 7 de outubro nova etapa 
da Operação Cata-Bagulho. 
Por meio da iniciativa são 
coletados móveis danifica-
dos, pneus velhos e restos de 
poda em todo o município. O 
objetivo é impedir o depósito 
irregular em terrenos baldios 
e vias da cidade. Lixo domés-
tico, restos de construção civil 
e materiais eletrônicos não 
são recolhidos neste trabalho.

Durante a ação, que é reali-
zada periodicamente, os itens 
devem ser descartados na 
frente das residências pelos 
moradores antes das 7h30, de 
acordo com o cronograma de 

bairros (confira ao lado). “Pe-
dimos para que a população 
respeite o horário e os dias 
de coleta em cada bairro”, re-
forçou o diretor da pasta, José 
Marcos de Souza. “Uma cida-

de limpa, organizada e livre 
de acúmulo de detritos e da 
proliferação de insetos e ani-
mais peçonhentos depende 
de todos nós”. Em caso de chu-
va, a ação pode ser cancelada.

Cronograma da Operação Cata-
Bagulho para cada bairro:

Segunda-feira, 3 de outubro:
Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e  
Jardim das Tulipas

Terça-feira, 4 de outubro: 
Jardim das Tulipas, Jardim Holanda,  
Morada das Flores e Centro

Quarta-feira, 5 de outubro:
Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho

Quinta-Feira, 6 de outubro de setembro:
Residencial Moinho, Residencial Van den Broek e Pinhalzinho

Sexta-feira, 7 de outubro: 
Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e  
Residencial Flor D’Aldeia
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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, verru-
ga 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 avan-
çados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas e novas 
tendências. Técnica profissional de am-
pliação. 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 ●

Quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da 
paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem.

● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

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

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

ou pelo        (19) 99689.9466  (somente mensagem não recebemos ligações)

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
CNPJ Nº 11.166.922/0001-90 
 
AVISO DE REABERTURA DAS 
INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DA DATA E 
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
OBJETIVAS 
 
O Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável - 
CONDESU, com sede na Rua Baronesa 
Geraldo de Rezende, n. 275, Centro - 
Cosmópolis/SP, CEP 13150-031, por meio 
de seu Superintendente, Julio Cezar 
Simon Carmona, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o 2º aditivo 
ao Edital 001/2022, conforme a seguir: 
Art. 1º. – Ficam reabertas as inscrições até 
o dia 17 de outubro de 2022, modificando 
a data da prova objetiva para 6 de 
novembro de 2022. 
Art. 2º. – Os candidatos farão suas provas 
na cidade de lotação do emprego no qual 
se inscreveu.  
Art. 3º. – Permanecem inalterados os 
demais itens e anexos constantes no Edital 
001/2022. 
Este aviso e os editais podem ser obtidos 
na íntegra por meio do site 
www.consulpam.com.br. Mais informações 
nos telefones (85) 32249369 e (85) 
32394402 e no e-mail 
contato@consulpam.com.br. 
Cosmópolis/SP, 19 de setembro de 2022. 

Analista de RH (Generalista)

Empresa localizada na Cooperativa Veiling Holambra, 
contrata Analista de RH Generalista. Profissional 
será responsável por todos os subsistemas de RH. 
Desejável formação em Psicologia ou Administração; 
transporte próprio; desejável residir em Holambra, 
Sto Antônio de Posse ou Jaguariúna. 
- Horário de trabalho Comercial 
- Salário à combinar. 

Interessados encaminhar o currículo para: 
holambrarecruta@gmail.com até 07/10/2022.
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Tipo assim!

Depois de mais rumores de que o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza também não ia bem, vem o Lucas, na manhã de ter-
ça-feira (27), arquivando todas fotos do casal, com o comentário: “Vou dar um tempo de redes sociais, obrigado pela preocupação, 

está tudo bem! Apenas vou cuidar um pouco da minha saúde mental, para que sempre possa estar transmitindo uma boa energia pra vocês! 
Quero ficar mais próximo de Deus e da minha esposa agora!”, justificou. Jojo também se pronunciou em uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, do 

UOL: “Falar, todo mundo fala. Eu acho que tá todo mundo esperando isso, mas olha, gente, desculpa. Esse momento não vai chegar nem tão cedo”, declaro.  Será?

Estamos bem, obrigada

Xiiii onde tem fumaça tem fogo. Embora a atriz  Paolla Oliveira tenha utilizado as redes 
sociais, no dia 27/09,  para desmentir os rumores de término com Diogo Nogueira, 
com quem ela vive um relacionamento há um ano, sempre fica uma dúvida. O ti-ti-ti 
começou pelos internautas que observaram que o casal, que costumava fazer muitas 
declarações de amor nas redes, andava meio discreto nos últimos tempos. Para sanar 
a dúvida Paolla publicou uma série de fotos de biquíni bem coladinha com Diogo e 
garantiu que o relacionamento vai “muito bem, obrigada. “Que pena que a felicidade 
de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presen-
ça on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e nosso.”, 
disse a atriz. Ver para crer, né?

Vingança não é a solução
Gente,vingança sempre gera violência, né? A novela Pantanal  deu o que falar na web depois da cena que foi 
exibida no capítulo no dia 26, em que Tenório se vinga do casal Alcides e Maria Bruaca. A história original que 
era capar Alcides passou para estupro. As duas situações são violentas demais. Enfim, mas fora de si, Tenório 
encurralou o casal no galpão dos peões onde decidiu então torturá-los de uma das formas mais violentas. O 
fazendeiro humilhou e agrediu o casal, mas o que o tirou de seu foco foi quando Alcides tomou a coragem 
de chamá-lo de corno manso. Nesse momento, mesmo com olhos vermelhos de ódio, Tenório mudou o rumo 
de sua vingança quando Maria Bruaca implora que Tenório tivesse piedade e o lembra de sua filha, Guta. Mas 
mesmo assim, apesar de nada explícito, ouvia-se os gritos dos personagens. O público ficou horrorizado com a 
violência do estupro cometido por Tenório contra Alcides e a maioria dos internautas que assistem a novela se 
expressaram dizendo que a cena foi pesadíssima demais. E teve gente achando que deveria manter a história 
original. Fala sério. Bem desagradável, né?


