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Holambra recebeu nesta semana a certificação Município Verde Azul, concedida às cidades mais bem ranqueadas de São 
Paulo no que diz respeito a ações e iniciativas públicas multisetoriais voltadas à preservação ambiental. Essa é a sexta vez que 
o Município conquista o selo, lançado pelo Governo do Estado há 11 anos.

Holambra conquista pela 
6a vez o selo Verde Azul

Mais de 200 holambrenses realizam 
exames de Mamografia e Papanicolau  
na unidade móvel do Hospital do Amor

Prefeitura faz 
contratação 
de oficineiros

Educação entrega o primeiro 
Currículo Municipal da 
Educação Infantil
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Algumas cidades da região 
metropolitana de Campinas 
iniciaram seu racionamento 
de água, há algumas semanas.  
 A falta de chuvas, os descui-
dos com os mananciais, o 
consumo descontrolado,  o 
desmatamento, a falta de 
cuidados com as nascen-
tes mesmo que seja só um 
pequeno  olho d’água, o 

crescimento desordenado 
das cidades, entre outras 
causas,  anunciam uma 
tragédia muito próxima: a 
falta da água para a ma-
cro-região de Campinas.   
Soma-se a tudo isto, o re-
presamento do sistema can-
tareira para o abastecimen-
to da cidade de São Paulo, 
utilizando o rio Atibaia que 

corta a região, aumenten-
tanto o perigo da escassez  
de água  para toda a região. 
É urgente que a autorida-
des e  cada cidadão cuide 
da água, reduza o consumo, 
não a desperdice, proteja 
as nascentes,  não desmate 
e  tome todas as outras ati-
tudes para cuidar da água e 
nosso futuro.

O sinal da água
Histórias de Dona Ilda

Agora, depois de tan-
tos anos, tudo mudou!

O progresso trouxe 
muito mais conforto 
para os expositores. Os 
estandes foram me-
lhorando, o número de 
produtos crescendo 
cada vez mais e nossa 
pequena  Expoflora foi 
trazendo pesquisado-
res, estrangeiros e sua 
fama foi crescendo pelo 
mundo.          

Hoje a organização 
desse evento é realiza-
da por profissionais e o 
capricho está nos míni-
mos detalhes...

O tradicional túnel das 
flores, com sua beleza, 
colorido e diversidade 
de éspecies,  encanta os 
visitantes todos os anos.

Parabéns àqueles que 
se dedicam para  me-
lhorar e aprimorar cada 
vez mais a a apresen-
tação desse grandioso 
evento.

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

Se você recorda o que es-
tudou da História do Brasil 
nos tempos do colégio, há 
de se lembrar de uma per-
sonagem digna das maiores 
homenagens:  Isabel Cristina 
Leopoldina Augusta Micaela 
Gabriela Rafaela Gonzaga de 
Bourbon e Bragança, a prin-
cesa Isabel, cognominada “a 
Redentora”.

É aquela que sancionou 
a lei conhecida como “lei do 
ventre livre” – a Lei Áurea - que 
libertou todos os filhos de es-
cravos que nascessem a partir 
daquela data (28/09/1871).

Mas desde então, a ten-
tativa de acabar com a es-
cravidão no Brasil tem sido 
uma quimera. Desativar os 
grilhões de cerca de 700 mil 
escravos à época, não signifi-
cou a abolição da desgraçada 
prática a partir de então.

Até os dias de hoje, no 
Brasil, o trabalho escravo se-
gue sendo uma prática, ino-
minável, nos meios urbanos 
e no campo. Mas sob outro 
contexto: servidão por dívi-
da; servidão rural; exploração 
infantil; tráfico de seres hu-
manos. Pessoas são forçadas 
a exercer uma atividade con-

tra a sua vontade mediante 
formas de intimidação, como 
ameaça, detenção, violência 
física ou psicológica.

Sem dados mais recentes, 
entre 2006 e 2020, pelo menos 
860 estrangeiros foram resga-
tados de trabalho escravo no 
Brasil – sendo que 46% deles 
atuavam no setor de confec-
ção de roupas. Eram bolivia-
nos, paraguaios, haitianos 
vivendo em cortiços subuma-
nos, sem salário submetendo-
-se a uma vida sem esperança. 
Esperança que morreu ao vi-
rem para cá em busca de uma 
vida melhor. Asiáticos tam-
bém não escapam à sanha dos 
senhores – intocáveis e impu-
nes em sua maioria - na busca 
do lucro fácil.

Mas o tipo de “escravidão” 
a que é submetido considerá-
vel contingente de brasileiros 
não é menosprezável.  A par-
cela de pessoas em condição 
de pobreza no total da popu-
lação brasileira, em 2021, era 
de 10,8%. O número de famí-
lias em situação de extrema 
pobreza inscritas no Cadastro 
Único, em fevereiro deste ano 
(última atualização dos dados 
no site do ministério), era de 

17,5 milhões de famílias bra-
sileiras que viviam com renda 
per capita mensal de até R$ 
105,00!

No Brasil, 43% da popu-
lação tem esgoto coletado e 
tratado e 27% não possuem 
coleta nem tratamento. Como 
somos 217 milhões não é difí-
cil imaginar-se as dificuldades 
com salubridade de cerca de 
60 milhões de almas.

Pouco mais de uma Re-
pública da Coreia do Sul, seis 
vezes a de Portugal, pouco 
menos que a da França.

Por último, mas não me-
nos importante contamos 
com significativa parte de 
nossa sociedade presa nos 
grilhões invisíveis de 594 ci-
dadãos eleitos pelo povo em 
duas casas legislativas (Câma-
ra e Senado).

São os que decidem, pri-
meiro em benefício próprio 
em um sistema de compra e 
venda de votos e apoios vi-
sando a manutenção do po-
der e enriquecimento de seus 
patrimônios. 

Sociedade sem grilhões 
aparentes, mas com escravi-
dão de todos os tipos: núme-
ros acima falam por si só.  

Legado do Escravagismo

A Expoflora finalmen-
te está de volta!

Depois do período de 
pandemia o evento vol-
ta para abrilhantar e dar 
mais vida à Cidade das 
Flores.

Parece incrível, mas, 
participamos da primei-
ra exposição que acon-
teceu em 1981.

Não havia estandes. 
Eram barracas de lona 
suportadas por bam-
bus, montadas no cam-
po de futebol.

Era uma alegria só! 
Meu neto, tinha ape-

nas  5 anos. Nosso ca-
seiro, de nome  Natal, le-
vava o menino com ele. 
Iam antes de nós para 
montar a nossa barraca. 
Quando lá chegávamos, 
nosso caseiro estava al-
voroçado porque o me-
nino subia nos bambus 
e quase derrubava tudo!

Tempos idos e tão di-
vertidos!

Dia de chuva era um 
desastre! Tudo ensopa-
do, com ventania para 
ajudar... Mas, de qual-
quer maneira, a juven-
tude tornava tudo mui-
to alegre, sem queixas 
ou lamentos!
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Unidade Móvel do Hospital 

de Amor de Barretos encerra  
atendimento hoje em Holambra

A secretária Mariangela 
Ridolfi de Carvalho, de 56, 
realizou o exame de Mamo-
grafia também na terça-feira. 
“Esse tipo de ação visa um 
diagnóstico rápido e seguro, 
é muito importante”, avaliou 
ela, que reside no Morada 
das Flores. “Atendimento de 
qualidade, profissionais su-
per capacitados. Adorei o 

ambiente, me senti em uma 
clínica de verdade”.

Os exames, tanto de 
mama quanto o Papanicolau, 
estão disponíveis na rede 
pública municipal de saúde e 
devem ser realizados anual-
mente. Para isso a moradora 
deve procurar a Unidade Bá-
sica de Saúde mais próxima 
de sua casa.

Cidade das Flores volta 
a conquistar certificação 

ambiental Município 
Verde Azul

O prefeito Fernando Ca-
pato esteve em São Paulo 
nesta quarta-feira, dia 24 de 
agosto, para receber da Se-
cretaria de Estado da Infra-
estrutura e Meio Ambiente, 
representando Holambra, a 
certificação Município Verde 
Azul, concedida às cidades 
mais bem ranqueadas de 
São Paulo no que diz respei-
to a ações e iniciativas públi-
cas multisetoriais voltadas à 
preservação ambiental.

A avaliação considerou 
políticas de conscientização, 
investimentos e atividades 
práticas de conservação dos 
recursos naturais desen-
volvidas ao longo do ano de 
2021. Ao todo, apenas 78 
dos 645 municípios paulis-
tas foram contemplados com 
o selo. Holambra alcançou a 
61ª posição, figurando no se-
leto grupo de 10% das cida-
des de São Paulo mais bem 
colocadas.

“A certificação de Holam-

bra é uma notícia muito im-
portante. Uma conquista que 
reforça o trabalho feito por 
diferentes departamentos 
para atingirmos os objetivos 
de conscientização e pre-
servação em nossa cidade”, 
destacou o prefeito, acom-
panhado pelo vice Miguel 
Esperança, pelo diretor mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Geraldo Veloso, e 
pelos servidores Leandro An-
selmo e Soraya Groot na sole-
nidade promovida na capital.

A obtenção do selo rela-
tivo a 2021 é a sexta de Ho-
lambra desde que o Ranking 
Ambiental foi lançado pelo 
Governo do Estado, em 2011. 
A primeira vez foi em 2015 e, 
a última, em 2020. “Esse é um 
reconhecimento que mostra 
que estamos no caminho cer-
to. Seguiremos trabalhando 
para que nossa cidade conti-
nue sendo referência no trato 
das questões relacionadas ao 
meio ambiente”, disse Veloso.

222 exames de Mamo-
grafia e Papanicolau foram 
realizados até a tarde desta 
quinta-feira, 25 de agosto, na 
Carreta Móvel do Hospital de 
Amor de Barretos, instalada 
em Holambra desde a última 
terça-feira (23) no estaciona-
mento do Teatro Municipal. 
A iniciativa tem por objetivo 
estimular a detecção precoce 
do câncer de mama e de colo 
de útero e encerra atendi-
mento hoje, sexta-feira, dia 
26. A ação foi viabilizada com 
apoio da empresa TimLog.

Moradora do bairro Imi-
grantes, a cuidadora de idosos 
Fabrícia Mendes Sousa, de 44 
anos, foi logo cedo, no primei-
ro dia de assistência, realizar 
seus exames. “Essa é uma 
iniciativa muito importante 
para prevenção da doença”, 
disse. “O meu atendimento 
foi maravilhoso. As meninas, 
primeiro, me explicaram so-
bre o exame. Depois fizeram. 
Me senti super à vontade e 
confortável. Atendimento de 
primeira qualidade”.

A iniciativa tem por objetivo estimular a detecção  
precoce do câncer de mama e de colo de útero
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Boletim Covid-19 
24/08/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4905
0

10461

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4885 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

 15366 Total de atendimentos

Expoflora abre ao público 
no próximo dia 2

Holambra realiza 
inscrições para oficineiros 

artísticos e desportivos

diariamente às 16h e 16h30, 
respectivamente. Além da 
exposição de arranjos florais 
e da mostra de paisagismo e 
decoração.

A feira de flores Expoflo-
ra 2022 em Holambra vai 
funcionar de 2 a 25 de se-

tembro, toda sexta, sábado e 
domingo das 9h às 19h. Por 
causa do feriado, vai abrir 
também nos dias 7 e 8 de se-
tembro (quarta e quinta-fei-
ra) no mesmo horário. Maio-
res informações: https://
www.expoflora.com.br/

A Prefei-
tura de Ho-
lambra está 
com inscri-
ções abertas 
até 1° de se-
tembro para 
chamamen-
to público 
que visa a 
contratação de oficineiros 
nas áreas de esportes, arte 
e cultura e informática, en-
tre outras atividades. O edi-
tal está disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Transparência, em Licita-
ções.

O credenciamento de 
profissionais, de acordo com 
o documento, terá validade 
inicial de um ano, período 
em que os selecionados po-
derão ser convocados para 
prestação de serviços de 
acordo com a necessidade e 
disponibilidade orçamentá-
ria dos departamentos res-
ponsáveis.

Entre os segmentos de 
atuação dos oficineiros pre-
tendidos estão artesanato, 

música, dan-
ça, gastrono-
mia, jardina-
gem, corte e 
costura, bar-
bearia, técni-
ca circense, 
teatro, foto-
grafia, judô, 
skate, bici-

cross e outras modalidades 
artísticas e desportivas.

Podem se inscrever pes-
soas físicas e jurídicas de-
vidamente habilitadas que 
apresentarem a documen-
tação requerida no edital e 
projeto de oficina específico 
para sua área de trabalho.

“Nosso objetivo é criar um 
banco de oficinas que a cida-
de possa promover ao longo 
do ano nas mais diferentes 
áreas, desde aulas de skate, 
por exemplo, até cursos de 
violão, coral e danças”, expli-
cou a diretora municipal de 
Turismo e Cultura, Alessan-
dra Caratti, titular de uma 
das pastas contempladas 
pelo chamamento, publicado 
sob n° 004/2022.

Com uma ausência de 
dois anos por causa da 
pandemia, a 39a Expoflora 
promete voltar com novi-
dades. Mais de 30 espécies 
de flores e plantas orna-
mentais serão apresenta-
das ao público pela primei-
ra vez na feira.

Com 5 palcos espalha-
dos pela feira, não vão faltar 
atrações. Para quem quiser 
acompanhar uma dança típi-
ca holandesa, ela será apre-
sentada de hora em hora. 
Haverá também shows e 
apresentações de artistas di-
versos, parque de diversões, 
além do mini sítio e com o 
Museu de Holambra funcio-
nando em horário especial .

Outras atrações, já tra-
dicionais do evento, são a 
Parada das Flores e a Chuva 
de Pétalas, que acontecerão 

Morador de Holambra, com cartão Cidadão, terá 
acesso gratuito a todos os dias de Expoflora

Esse ano, pela primeira vez, moradores de Holambra terão passe livre em todos os dias de festa, 
sem exceção, mediante apresentação do Cartão Cidadão. A entrada dos holambrenses, neste caso, 
se dará pela bilheteria oficial, no Espaço Ypê, em guichê exclusivo identificado para uso do docu-
mento, que deverá ser emitido, para fins de acesso, até hoje, 26/8.
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Suspensão e 
adiamento de  

provas objetivas 
para Seleção Pública

ComunicadoEducação realiza entrega do 
primeiro Currículo Municipal 

da Educação Infantil

O Departamento Municipal 
de Educação de Holambra fez 
nesta terça-feira, 23 de agosto, 
a entrega oficial do Currículo 
Municipal da Educação Infan-
til aos diretores e coordenado-
res das unidades de ensino da 
cidade. A cerimônia foi realiza-
da no Teatro Municipal e con-
tou com a presença do prefeito 
Fernando Capato, da primeira-
-dama e presidente voluntária 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, Yvonne Schouten Ca-
pato, do vice-prefeito Miguel 
Esperança e sua esposa, Ivone 
Esperança, e de vereadores.

A elaboração do documento 
é fato inédito na cidade. Ele foi 
confeccionado durante 10 me-
ses por profissionais da rede, 
utiliza como referência a Base 
Nacional Comum Curricular e 
tem como finalidade garantir a 
qualidade e a efetividade do en-
sino no município, respeitando 
as características locais e a sin-
gularidade dos alunos.

“A estratégia adotada nos tra-
balhos de construção do texto 
foi coerente com a concepção de 
gestão democrática da Educa-
ção defendida por esse governo 
e pressupôs ações e instrumen-
tos que garantissem a participa-
ção e o diálogo crítico dos edu-
cadores que compõem a rede”, 

explicou a diretora municipal 
de Educação, Claudicir Picolo. 
“Desde o princípio, o município 
objetivou elaborar um currícu-
lo coletivamente para que esse 
processo ocorresse com emba-
samento crítico e científico, mas 
também significativo, para que 
todos pudessem compreender 
esse processo de forma ampla”.

A entrega foi precedida de 
uma apresentação do especia-
lista em Educação Infantil, En-
sino da Arte, Neuropedagogia 
na Educação e em Psicopeda-

gogia Clínica e Institucional, 
Oliver Lima, que contribuiu 
com o trabalho de organiza-
ção do Currículo Municipal da 
Educação Infantil.

“Trata-se de uma impor-
tante ferramenta que passa a 
ser aplicada em sala de aula 
e que irá contribuir de forma 
efetiva com o trabalho dos 
gestores e professores e, con-
sequentemente, irá repercutir 
positivamente no ensino ofe-
recido em Holambra”, falou o 
prefeito Fernando Capato.

O Consórcio Inter-
municipal para o Desen-
volvimento Sustentável 
(CONDESU) suspendeu 
temporariamente essa se-
mana, em 24 de agosto, as 
provas objetivas do pro-
cesso de Seleção Pública 
nª 01/2022, previstas ori-
ginalmente para o próximo 
domingo, dia 28. As novas 
datas serão anunciadas, se-
gundo a empresa, uma vez 
resolvidas “questões logís-
ticas” que visam “aprimo-
rar a execução do certame”.

Publicado em maio, o 
processo tem por objeti-

vo o provimento de cargos 
em diferentes áreas para 
atuação em nove cidades 
da área de abrangência do 
consórcio – entre elas, Ho-
lambra, em que serão se-
lecionados trabalhadores 
para as funções de moto-
rista, tratorista, pedreiro, 
operadores de pá-carrega-
deira, retroescavadeira e 
motoniveladora, ajudante 
geral, auxiliar administrati-
vo e varredor de rua.

As inscrições para a se-
leção já foram concluídas 
e homologadas em 15 de 
agosto.
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É sabido por todos nós 
que o agronegócio é o nos-
so maior setor produtivo, 
gerando alta diversidade 
e produção, além de con-
ter diferentes benefícios 
tributários que podem ser 
aproveitados.

E se tratando destas 
oportunidades, vale ressal-
tar a que está relacionada 
ao PIS e COFINS, que em 
uma regra geral, as empre-
sas atuantes no setor não 
possuem esta cobrança so-
bre as devidas receitas.

Mas como já foi citado, 
devido ao grande número 
de produtos e operações 
que o agronegócio gera, é 
imprescindível a avaliação 
do que está sendo produ-
zido ou comercializado, 
já que seria imprudente 
generalizar e dizer firme-
mente de que todos estes 
produtos são beneficia-
dos, por isso sempre é re-
comendado a atuação de 
um profissional especiali-
zado para tal identificação 
e assim após a análise se 
iniciar um trabalho de re-
cuperação.

É importante destacar 
que estamos neste caso fa-
lando de contribuintes que 
estão enquadrados no regi-
me não-cumulativo (lucro 
real), aonde é permitida a 
obtenção de créditos em 
suas aquisições, ou seja, cré-
ditos permitidos nas aquisi-
ções de insumos, produtos, 
despesas que possuem a ca-
racterística de “conceito de 
insumos”.

Tais créditos que serão 
acumulados no momento 
da apuração do contribuin-
te, podendo assim serem 
utilizados na compensação 
de alguns outros tributos 
federais ou até mesmo para 
solicitação de restituição, 
que desta forma, será rece-
bida pelo contribuinte em 
dinheiro diretamente em 
sua conta corrente.

Então, o que irá nos di-
zer a possibilidade de cré-
dito ser ou não do setor do 
agronegócio, está direta-
mente relacionado ao tipo 
da atividade e regra para 
tal produto, missão esta 
que cabe a um profissional 
especializado.

Como quando falamos 
sobre a restituição seja ela 
de qual forma for, estamos 
tratando com Receita Fede-
ral do Brasil (RFB), órgão 
que é sabido por todos não 
ser tão simples como imagi-
namos, nos deparamos com 
a divergência entre as análi-
ses de diferentes profissio-
nais, já que este assunto já 
circulou por diversos ques-
tionamentos e tribunais, 
mas é certo que a RFB pos-
sui seus termos legais para 
questionar tais créditos.

Há decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
onde temos que o direito do 
crédito não é nenhum tipo 
de benefício fiscal, e sim, 
um direito constitucional 
do contribuinte, sendo este 
regido pelo princípio da 
não-cumulatividade, mas o 
primeiro passo para saber 
se a sua empresa tem ou 
não esse direito, é funda-
mental a avaliação de um 
profissional da sua confian-
ça para que não haja pro-
blemas futuros com equívo-
cos nesta apuração.

Recuperação de crédito PIS 
e Cofins no agronegócio

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br

www.grupounieduk.com.br

Consulte condições em nosso site

Esta campanha não se aplica aos cursos de Medicina e Odontologia

Inscrições
abertas!

50%
na matrícula* na semestralidade

35%
DESCONTOS ESPECIAIS

Válido até 31/08

CURSOS

PRESENCIAIS

Águas de Holambra faz 
busca ativa de famílias para 

cadastramento na Tarifa Social
A Águas de Holambra re-

força que está fazendo uma 
busca ativa de famílias vulne-
ráveis para o cadastramento 
no programa Tarifa Social.   

A Tarifa Social é um bene-
fício que pode conceder até 
50% de desconto na conta 
de água e esgoto dos muní-
cipes que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social, como desemprego, 
enfermidade, renda familiar 
de meio salário-mínimo per 
capita, entre outros.

Os índices de descon-
tos podem variar de 25% a 
50%, dependendo da faixa 
de consumo.

Gabriel Bertolo, da área 
de Responsabilidade Social 
da concessionária, destaca: 

“A empresa instituiu o pro-
grama de benefícios como 
uma forma de contribuir e 
disponibilizar os serviços 
em condições de igualdade 
a todos”.

Adesão
Para ser contemplado, o 

usuário precisa atender os 
seguintes critérios:
• Imóvel residencial com 
ligação simples de água (1 
economia);
• Estar adimplente com a 
Águas de Holambra;
• Consumo médio de energia 
elétrica de até 120 KWH, nos 
últimos 12 meses;
• Renda familiar de meio sa-
lário-mínimo per capta ou 
inscrição no CadÚnico.

Solicitação
Para se inscrever, o usu-

ário pode fazer sua solicita-
ção pelos canais remotos da 
Central de Atendimento da 
Águas de Holambra, no 0800 
595 3333, ou pessoalmente, 
na Loja de Atendimento, que 
fica na Rua Petúnia, 14 - Jar-
dim das Tulipas, portando os 
seguintes documentos:
• Última conta de água;
• Última conta de energia 
elétrica;
• Comprovante de renda;
• Carteira profissional dos 
moradores do imóvel maio-
res de 18 anos.

Cabe ressaltar que o be-
nefício tem duração de 12 
(doze) meses, devendo ser re-
novado ao final deste período.
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Confira a tabela de jogos da 7ª rodada: Confira os resultados da 6ª rodada:

Quarta-feira, 24 de agosto, 19h15: Galunáticos x Joinville (Estádio Municipal)
Quarta-feira, 24 de agosto, 20h45: Figueirense x Brasiliense (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 26 de agosto, 19h15: Tokka Natural x Galáticos (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 26 de agosto, 20h45: Resenha x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)
Sábado, 27 de agosto, 15h30: Vila Nova x Tamo Junto (Estádio Municipal)
Sábado, 27 de agosto, 17h30: Los Hermanos x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)
Domingo, 28 de agosto, 8h30: Internacional x Real Conquista (Estádio Municipal)
Domingo, 28 de agosto,10h30: Figueirense x Jack Flores (Estádio Municipal)
Domingo, 28 de agosto, 8h30: CBR x Nacional (Campo do Fundão)
Domingo, 28 de agosto, 10h30: Imigrantes x Brasiliense (Campo do Fundão)

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

Partidas bem 
disputadas marcam

a 6a rodada do 
Amadorzão

A 6ª rodada do Campeo-
nato de Futebol Amador de 
Holambra, realizada entre os 
dias 17 e 21 de agosto no Es-
tádio Municipal e no Campo 
do Fundão, foi marcada por 
jogos bem disputados. Bra-
siliense e Galunáticos em-
pataram em 1 a 1. Galáticos 
e Internacional não saíram 
do 0 a 0 e o Jack Flores fez 
apenas um no CBR, que não 
marcou (confira abaixo todos 
os resultados). Esta semana 
a competição entra em nova 

etapa, que começa na quarta-
-feira, dia 24, com partida en-
tre Galunáticos e Joinville no 
Estádio Municipal, às 19h15. 
A entrada para torcedores é 
gratuita.

Dezoito equipes disputam 
o título do torneio. A final 
está prevista para acontecer 
no dia 10 de dezembro. Os 
times campeão e vice-cam-
peão, o artilheiro do torneio 
e o goleiro menos vazado da 
competição receberão tro-
féus e medalhas.
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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 system”.  Dorien Podólo-
ga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neu-
sa Cardoso. Para iniciantes e avançados. 
Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura 
acadêmica, texturas e novas tendências. 
Técnica profissional de ampliação. Ligue e 
venha fazer uma aula experimental. Terças 
e quintas das 14h às 16h30 e quartas das 
19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 
99782-6972.

● DIVERSOS ●● DIVERSOS ●

Se a ingratidão te fere, não descreias do 
bem Tenta de novo semeá-lo.

Sou fofa e carinhosa, 
estou louca pra encontrar 
um lar onde consiga 
receber bastante carinho! 
Me chamaram de Anita. 
Tenho 7 meses e estou 
sendo bem cuidada, mas 
não posso mais ficar onde 
estou...sou castrada e 
vacinada, tudo certinho! 
Assim você só vai precisar 
me dar amor, comida e 
água! Interessados em me 
adotar devem entrar em 
contato com a Fabiane, 
por meio do número: 19 
99107-2152.

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 52.770.542/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa Agro Pecuária 
Holambra, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 33, do Estatuto Social, convoca os senhores 
associados que somam em 42 (quarenta e dois), para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que 
realizar-se-á no dia 29 de agosto de 2022, no Espaço 
Cultural da Terra Viva, localizada na Rua Rota dos 
Imigrantes 605, Centro no município de Holambra SP, 
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para 
instalação, cumprindo o que determina o Estatuto 
Social: em primeira convocação, às 08h00min, 
com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
total de associados ou em segunda convocação, 
às 09h00min, com a presença da metade mais um 
do número de associados ou em terceira e última 
convocação, às 10h00min com a presença mínima 
de 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte: 

ORDEM DO DIA:

MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

I - Prestação de contas da Diretoria Administrativa, 
consubstanciada pelo Relatório Anual da 
Administração do exercício que findo em 31 de 
dezembro de 2021, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício;
b.) Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas;
c.) Parecer do Conselho Fiscal; 
d.) Relatório dos Auditores Independentes.
II - Destinação das sobras ou perdas apuradas.
III - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.
IV - Fixação do valor da verba de representação 
para o Diretor Presidente, bem como o da cédula de 
presença para os demais Diretores Administrativos 
e Conselheiros Fiscais, pelo comparecimento às 
respectivas reuniões.
V - Outros assuntos de interesse do quadro social 
(caráter não deliberatório).

Holambra-SP, 17 de agosto de 2022.
          

Cornelis Petrus Theodorus Schoenmaker
Diretor-Presidente
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Coldplay no Brasil

Morre Marilene Galvão, da dupla As Galvão

Meet Porcão de Rick&Nogueira

A banda britânica Coldplay acaba de confirmar outros shows no Brasil no segundo semestre, além da já anunciada apresentação 
no Palco Mundo, do Rock in Rio, para 10 de setembro. As novas datas da turnê “Music Of The Spheres World Tour” incluem o Estádio 
Nilton Santos (Rio de Janeiro) dia 11 de outubro e o estádio Allianz Parque (São Paulo), nos dias 15 e 16 do mesmo mês. As vendas de 

ingressos para as apresentações brasileiras começam a ser feitas nesta terça-feira, dia 12. ais de 2,7 milhões de ingressos já foram vendidos para a 
turnê, que se iniciou no dia 18 de março com um show na Costa Rica e e já passou por cidades da República Dominicana e México. Bora lá.

A dupla As Galvão, que já foi 
As Irmãs Galvão até 2002, foi 
a dupla feminina de maior su-
cesso no meio sertanejo. Entre 
os principais sucessos de As 
Galvão estão “Carinha de Anjo” 
e “Beijinho Doce” - que poste-
riormente fez sucesso em uma 
regravação por Patrícia Pillar 
na trilha da novela “A Favorita” 
(2008), atualmente reprisada 
no “Vale a Pena Ver de Novo” 
(TV Globo). As duas começa-
ram bem novinhas, eram crian-
ças ainda. Por isso, já tem 70 
anos de palco. No ano passado, 
as duas irmãs encerraram  suas 
atividades em 2021 devido ao 
quadro de saúde de Marilene Galvão. Ela sofria de mal de Alzheimer. E essa doença terrível que a fez esquecer sua 
vida de sucesso, esquecer as letras das músicas virou uma estrelinha. Marilene Galvão morreu dia  24/08. Deixará 
uma grande tristeza para o povo brasileiro. Nossos sentimentos aos familiares e fãs. Força para Mary Galvão. 

Há cerca de uma década, as quintas-feiras passaram a ser dias em que os internautas postam seus TBTs (Throwback 
Thursday) para relembrar momentos marcantes de suas vidas; e a dupla  Rick & Nogueira criou sua própria tradição 
neste dia. Trata-se do show “Violada Porcão”, evento que acontece toda semana no Meet Porcão, em Belo Horizonte, 
e atrai milhares de fãs que curtem o melhor que o sertanejo tem a oferecer. E, foi no dia 25 de agosto na presença 
de amigos e com as participações especiais de Marcelinho de Lima, Du Monteiro e Léo Magalhães, Rick & Nogueira 
apresentam a Violada edição de aniversário, que comemora mais um ano de vida de Rick. A Violada é um evento 
semanal, um projeto próprio de Rick & Nogueira que adoramos fazer porque traz uma vibe bem intimista, feita para 
reunir os amigos nas quintas de BH”, conta Rick. 

A duas vezes ganhadora do Grammy Lati-
no na categoria Melhor Disco de Samba, 
Mart’nália, se apresenta no Blue Note São 
Paulo, com seu show de lançamento do ál-
bum “Sou Assim Até Mudar”, no dia 03 de se-
tembro. Recém chegada de sua tournée em 
Portugal...vai se espalhar em 2022 por esse 
mundo afora. Esse show trará os sucessos 
de canções já gravadas e cantadas por ela, 
Cabide, Pra que chorar, Onde anda você, Na-
mora comigo, Chega, Entretanto, Don’t wor-
ry be happy e tantas outras mais não deixa-
ram de ser cantadas. Trará também músicas 
que estão sendo tocadas por outros parcei-
ros como: Eita Menina do Lagum, Samba da 
água e Mundo Multicor com Dunga de Vila 
Isabel. Show quente e animado para sambar 
e cantar todo o tempo!

Mart’nália faz show 
em São Paulo


