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NAOTT passa a contar com piscina terapêutica
A Prefeitura entregou na tarde de ontem a piscina terapêutica do NAOTT (Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho). A nova 
estrutura conta com diferentes tipos de boias e objetos de apoio para sessões de hidroterapia. Atualmente, a entidade de atende 32 pessoas 
com deficiência, preparando os participantes para o mercado de trabalho e realização de atividades remuneradas dentro da própria institui-
ção.  A piscina possui 96m², rampa de acesso e corrimãos em todo o perímetro, piso antiderrapante e grama sintética no entorno, muro para 
manter a privacidade dos assistidos e trabalho Paisagístico. 4
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NATAL MÁGICO DE HOLAMBRA
Fim de semana terá paradas, desfiles, 
teatro e apresentação de coral

Covid-19
Semana com aumento 30% 
de novos casos

Jack Flores, Tamo Junto,  
Grêmio Holambra e Figueirense 
vão decidir quem irá para final 
do Amadorzão

Cooperflora adquire 
imóvel para 
construção de sede
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Opinião2
Dezembro é um mês espe-

cial. O de 2022 mais ainda,
Holambra se enfeita , com 

cores e luzes, para atrair tu-
ristas e proporcionar ao seus 
habitantes lazer e bem estar.

Os cristãos, sob as mais di-
versas denominações de igre-
jas, se preparam para come-

morar o nascimento de Jesus, 
cuja principal mensagem é a 
de “amai-vos uns aos outros, 
como eu vos amei.”

As famílias planejam a se 
reunir e superar as diferenças 
impostas à sociedade brasilei-
ra, nos últimos tempos. 

A seleção brasileira, céle-

re, busca o titulo de campeão, 
pela sexta vez, na copa do 
mundo realizada no Qatar.

Tudo então conspira para 
uma união nacional, no mês 
do nascimento de Jesus, para 
celebrar a vida, a alegria, a 
união.

Prá frente, Brasil!

Dezembro, mês de Festas
Histórias de Dona Ilda

A ingratidão, as grosserias, a 
falta de consideração, a agressi-
vidade, a prepotência das pes-
soas que nos cercam devem 
representar lições para nosso fu-
turo posicionamento. Fui educa-
da ouvindo desde pequena, de 
minha mãe, “os maus atos são 
para quem os fazem e não para 
quem os recebem”.

Nossos contratempos são de-
graus que surgem por nossa es-
trada e temos que galgá-los, nos 
lembrando sempre que do topo 
da escada existe uma bela paisa-
gem  a ser admirada, com lindas 
nascentes e poentes! - Eu decidi 
ser feliz! E muito! É a juventude 
ensinando aos não tão jovens 
como eu.

Então, nesse dia chuvoso, 
nublado e triste, decidi colocar 
meus aborrecimentos e chatea-
ções num baú e mandar atirá-lo 
em alto mar, para que sumam 
mesmo!

Eu já era feliz e vou ser, com 
certeza, muito mais!

A alegria desponta em meu 
coração, fazendo-me lembrar 
que as pessoas que fazem a di-
ferença em nossa vida não são 
aquelas com credenciais, di-
nheiro, ou posição, mas, aquelas 
que se importam conosco, nos 
dando alegria, ternura, amiza-
de, carinho e, sobretudo, muito 
amor!!!

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

Decidi ser feliz!
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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

Exaustivo! Não encontro outro termo para 
expressar meu cansaço diante da prisão a que 
estamos todos condenados, se quisermos ler 
notícias e artigos de interesse nas empresas 
de conteúdo, produtos e serviços de Internet. 

Estamos, todos, sitiados pelo “sistema” de 
tal forma que notícias e artigos que, eventu-
almente, despertem maior interesse do lei-
tor, só estejam disponíveis se este se sujeitar 
a, obrigatoriamente, ler ou ouvir um anúncio 
ou, ainda, tornar-se assinante pago dos por-
tais de notícias. É a elitização da internet.

Claro está que os portais são empresas 
criadas para  ganhar dinheiro, ter lucro, atra-
vés da divulgação de informações. Obter 
informação e formatá-la  tem custo, como o 
sabe qualquer leitor mais atualizado. 

Muito justo e correto,  mas tudo tem um 
meio termo. Jornais impressos e revistas sem-
pre foram produzidos e vendidos. Não tem 
Papai Noel nessa história. A diferença para a 
divulgação da informação via portais na in-
ternet é que - enquanto jornais e revistas po-
dem ser lidos por um ou mais leitores, diluin-
do o custo - o preço a ser pago pelo acesso à 
dita é individual.   

Poder-se-ia a argumentar que tudo que 
foi dito é dirigido para leitores com mais 
“educação” e, consequentemente, maior faci-
lidade de acesso à informação paga.

E aí está o nó da questão!
O Brasil, sexto país mais populoso do 

mundo, surge como quinto no ranking de 
usuários de smartphones com 119 milhões, 
ou seja, 55% da população.  O ranking é da 
consultoria holandesa de dados Newzoo, de 
Amsterdã, especializada em análise do mer-

cado de games.
Temos um contingente populacional de 

11 milhões de analfabetos. Pela lógica, exclu-
dentes da internet. Mas segundo a PNS, em 
2019 havia 159,2 milhões de pessoas acima 
de 18 anos no país. Um potencial de cerca 
de 150 milhões de usuários de smart phones 
e, eventualmente, com poder de acesso aos 
portais de notícias. 

Claro está que estamos falando em po-
tencial e não números absolutos, eis que a 
educação formal em nosso país está longe 
de permitir que todas as pessoas “educadas” 
possuam condições de ler e entender maté-
rias expostas pelos portais de internet.

Ou seja, a internet pode – e deve – servir 
também de instrumento educacional para 
uma população com o perfil descrito acima.

Democratizar o acesso à internet buscan-
do a inclusão social parece ser o caminho 
mais curto para reduzir distâncias. 

Existem diferentes formas de se educar 
uma população: uma, padrão Coreia do Sul, 
onde a  Literacia  - que é a capacidade de ler, 
de escrever, de compreender e de interpretar 
o que é lido – atinge todos os cidadãos acima 
de 15 anos de idade onde a taxa é de 100%. 
Ou, então, fazendo uso de políticas públicas 
que parecem ter a intenção de manter a po-
pulação inculta.

Baixa escolaridade agrega menor ascen-
são social e dificuldade para contar com mão 
de obra qualificada, gargalos do crescimento 
econômico. Ascenção social é fruto da educa-
ção de qualidade. A Coreia do Sul que o diga.

E mais não digo eu. 

A Internet de (quase) todos nós

Existe frase mais encorajadora 
do que essa, num dia chuvoso, 
nublado e triste? Impossível! 
Isso levanta até moribundo.

Então minha filha mais jovem 
me explica:

- A gente nessa vida tem que 
decidir; ser feliz ou não. Eu de-
cidi ser feliz! Eu estou sendo e 
serei sempre!

De fato, se soubermos inte-
ligentemente colocar em seus 
devidos lugares todos os acon-
tecimentos que ocorrem em 
nosso dia a dia, acredito que 
possamos usufruir de nosso 
tempo com mais entusiasmo.

Se soubermos aceitar aborre-
cimentos que nos entristecem 
com compreensão e resignação, 
tudo será diferente.

Aí cabe bem aquela oração: 
“Senhor fazei com que eu aceite 
os fatos que não posso mudar,-
fazei com que eu mude aqueles 
que eu posso mudar e ainda 
dai-me discernimento para dis-
cernir uns de outros.” Se enten-
dermos que certas situações, 
por mais que lutemos jamais 
poderão ser mudadas, o certo é 
que aceitemos resignadamente 
e partamos a valorizar as coisas 
boas e vitoriosas que nos cer-
cam. Muitas vezes nossa men-
te se fixa num acontecimento 
que nunca pensamos que fosse 
ocorrer e perdemos nosso pre-
cioso sono. Começamos a achar 
que a vida está muito triste e 
que tudo está contra nós.

Nada disso! Contemos nossos 
dias pelas alegrias!  Basta reca-
pitularmos nossa trajetória vi-
toriosa para avaliarmos quanto 
de bom temos podido usufruir! 
As perdas nunca devem sobre-
pujar as conquistas! Devem sim, 
servir como uma lição de vida!
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HIV/Aids: Saúde realiza testes rápidos na Rota 

do Imigrantes neste sábado

Holambra volta a registrar 
aumento de casos de 

Covid-19 em uma semana

A campanha Dezembro 
Vermelho, de prevenção ao 
HIV/Aids e outras infecções 
sexualmente transmissíveis, 
será marcada em Holambra 
por muita informação e pre-
venção. No dia 3, sábado, 
entre 8h e 13h, equipes do 
Departamento Municipal de 
Saúde montarão uma ten-
da na Rota dos Imigrantes, 
principal via comercial da 
cidade, para orientar a po-
pulação sobre as doenças e 
oferecer testes rápidos aos 
interessados.

A testagem de HIV, Sífilis 
e Hepatites B e C ocorrerá 
em espaços reservados na 

Escola Estadual Ibrantina 
Cardona, sempre com abso-
luto sigilo e discrição. “Os 
testes são realizados atra-
vés de um furo no dedo. Em 
caso de resultado positivo, 
fazemos o encaminhamento 
aos serviços de referência 
para que o morador possa 
dar início ao tratamento”, 
conta Valmir Marcelo Igle-
cias, diretor da pasta. “In-
formação e uma vida sexual 
responsável são fundamen-
tais para evitar a contami-
nação”.

De acordo com o dire-
tor, os testes também estão 
disponíveis durante todo o 

Os casos confirmados de 
Covid-19 voltaram a subir, 
pela terceira semana conse-
cutiva, ao longo de um perío-
do de 7 dias. O boletim mais 
recente, divulgado nesta 
quinta-feira, 1° de dezembro, 
pelo Departamento Municipal 
de Saúde, apontou 39 novos 
positivos. No levantamento 
anterior foram 30. Com isso, 
Holambra atinge a marca de 5 
mil casos diagnosticados des-
de o início da pandemia.

O cenário, de acordo com 

o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, é de 
atenção. “É fundamental que 
as pessoas retomem cuidados 
básicos, como o distancia-
mento de aglomerações, a hi-
gienização regular das mãos, 
uso de máscaras em locais 
fechados e, principalmente, 
a vacina”, avalia. “A vacina se 
provou a mais importante 
aliada no combate ao corona-
vírus. É essencial que as pes-
soas se imunizem e recebam 
todas as doses de reforço”.

ano nos quatro postos de 
saúde da cidade. Basta ir 
até a unidade escolhida e 

apresentar um documento 
de identificação com foto. 
Preservativos também es-

tão disponíveis para serem 
retirados gratuitamente nas 
recepções dos PSFs.
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NAOTT recebe piscina adaptada  

para sessões de hidroterapia

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, entregou 
nesta quinta-feira, 1° de de-
zembro, as obras da pisci-
na terapêutica do Núcleo de 
Atenção e Orientação Tera-
pêutica ao Trabalho, o NAOTT.

O projeto contempla, 
além da piscina, com 96m², 
rampa de acesso e corri-
mãos em todo o perímetro, 
piso antiderrapante e grama 
sintética no entorno, muro 
para manter a privacidade 
dos assistidos e trabalho 
paisagístico. Um importante 
reforço que irá permitir a re-
alização de diversas ativida-

des que visam a manutenção 
e promoção da saúde física e 
mental dos frequentadores.

De acordo com a diretora 
municipal de Promoção So-
cial, Viviane Furgeri, a partir 
da próxima semana todos 
passarão a contar com ses-
sões de hidroterapia. “Além 
da estrutura, que conta ain-
da com diferentes tipos de 
bóias e objetos de apoio à 
utilização segura, o projeto 
oferecerá a todos kits indi-
viduais com toalha, roupão 
e roupa de banho persona-
lizados para assegurar que 
todos tenham condições de 

serem beneficiados por essa 
nova iniciativa”, contou.

“Esse é um projeto inicia-
do pelo meu pai, Celso Ca-
pato, e que nos enche de or-
gulho desde então. Por isso, 
temos investimento para 
melhorar o NAOTT, que pas-
sa a contar agora com esse 
novo equipamento que tanto 
irá beneficiar a assistência 
multidisciplinar oferecida às 
pessoas com deficiência da 
nossa cidade”, complemen-
tou o prefeito.

Nos últimos dois anos, o 
prédio passou por uma gran-
de reforma com o objetivo 

de melhor atender os as-
sistidos. A entrada recebeu 
barras de acessibilidade. A 
pintura das áreas interna e 
externa do imóvel foi reno-
vada. O local recebeu novas 
portas e janelas, que passa-
ram a contar com persianas. 
Todas as salas possuem ago-
ra equipamento de ar condi-
cionado e os banheiros ga-
nharam chuveiros e barras 
de acessibilidade.

Os toldos foram substi-
tuídos e, um deles, amplia-
do para garantir a proteção 
em dias de muito sol ou de 
chuva. Também foi realizado 

um trabalho de manutenção 
e limpeza das calhas, subs-
tituição de telhas e vedação 
de vasos sanitários e pias. 
O salão principal tem agora 
climatizador de ambiente. O 
espaço passou a contar ain-
da com um novo trabalho 
paisagístico. Um quiosque 
foi construído para que os 
assistidos possam realizar 
as atividades manuais ao ar 
livre. O Núcleo também re-
cebeu novos móveis como 
sofá, tapete e mesas, e dois 
veículos: um utilitário e uma 
van para transporte dos as-
sistidos.
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Operação Cata-Bagulho 
acontece de segunda a 

sexta que vem

Confira o cronograma da Operação 
Cata-Bagulho:

Programação desse fim de semana:

Segunda-feira, 5 de dezembro: Jardim Flamboyant, Parque dos 
Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

Terça-feira, 6 de dezembro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, 
Morada das Flores e Centro

Quarta-feira, 7 de dezembro: Imigrantes, Vila Nova, Residencial 
Moinho

Quinta-feira, 8 de dezembro: Residencial Moinho, Residencial Van 
Den Broek e Pinhalzinho

Sexta-feira, 9 de dezembro: Camanducaia, Residencial Vila das 
Tulipas e Residencial Flor D’Aldeia

Sexta-feira, 2 de dezembro:
19h: Espetáculo teatral “A última cartada”, 
das Oficinas Culturais Tom Jobim, de Artur 
Nogueira
20h: Banda e Coral do Chamados Worship
Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 3 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile com a 
participação da Fanfarra Amigos de 
Holambra, carros alegóricos, muitas flores 
e outras atrações)
Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em 
frente ao Paço Municipal
19h30: Espetáculo teatral “Ratimbum 
Pararatibum”, das Oficinas Culturais Tom 

Jobim, de Artur Nogueira
20h30: Banda Municipal de Cosmópolis
Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 4 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile com a 
participação da Noel Band, carros 
alegóricos, muitas flores e outras 
atrações)
Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em 
frente ao Paço Municipal
20h: Espetáculo teatral “A rainha formiga 
má e as cigarras cantoras”, das Oficinas 
Culturais Tom Jobim, de Artur Nogueira
21h: Carlos Frederico (Piano)
Local: Praça dos Pioneiros

O Departamento Muni-
cipal de Serviços Públicos 
de Holambra realiza entre 
os dias 5 e 9 de dezembro 
mais uma etapa da Opera-
ção Cata-Bagulho, realizada 
regularmente no município 
para coleta de móveis dani-
ficados, pneus velhos e res-
tos de poda. A ação tem o 
objetivo de manter a cidade 
limpa, evitando o depósito 
irregular de lixo em terrenos 
baldios e vias da cidade.

De acordo com o dire-
tor da pasta, José Marcos 

de Souza, os itens devem 
ser descartados na frente 
das residências pelos mo-
radores antes das 7h30, de 
acordo com o cronograma 
de bairros (ver abaixo). Lixo 
doméstico, restos de cons-
trução civil e materiais ele-
trônicos não são recolhidos 
neste trabalho.

Em caso de chuva, a ação 
poderá ser cancelada. A pró-
xima etapa da Operação Ca-
ta-Bagulho, após essa, está 
prevista para o dia 19 de de-
zembro.

'Magia' toma conta da primeira 
semana do natal do Município

A Cidade das Flores se 
transformou para todo o 
mês de dezembro na Terra 
de Papai Noel. Muitas luzes, 
espaços decorados, paradas 
natalinas, apresentações mu-
sicais e, claro, o bom velhinho 
encantam, desde o último fi-
nal de semana, moradores e 
visitantes em mais uma edi-
ção do Natal Mágico de Ho-
lambra, que segue até o dia 
23 de dezembro.

A abertura oficial do even-
to aconteceu no último dia 25 
com a presença de autorida-
des locais, seguida da apre-
sentação do cantor e pianista 
Carlos Frederico. No sábado, 
26, a Parada de Natal - desfile 
de carros alegóricos, enfeites, 

flores e personagens, deixou a 
Praça do Bento, em frente ao 
Paço Municipal, rumo à Praça 
dos Pioneiros, onde a grande 
estrela da festa, o Papai Noel, 
recebeu a chave da cidade.

Para esta semana, além 
das Paradas de Natal, que 
ocorrerão sempre aos sába-
dos e domingos, e do grande 
espetáculo de luzes e deco-
ração, estão previstas apre-
sentações teatrais e musicais 
(confira abaixo a programa-
ção). Todas as atrações são 
gratuitas.

A decoração do município 
conta com cerca de 4 mil uni-
dades de cascatas de luz ins-
taladas em troncos e galhos 
de árvores da região central 

e mais de 100 mil metros de 
cordões de LED por toda a 
cidade. Locais como a Pra-
ça dos Coqueiros, a Praça do 
Bento e o Deck do Amor rece-
beram dezenas de peças rela-
cionadas à festividade.

Os espaços decorados e 
iluminados ficarão disponí-
veis para visitação até 6 de 
janeiro, Dia de Reis. “Pre-
paramos uma programação 
muito especial até o dia 23 
de dezembro para agradar 
toda a família”, disse a dire-
tora municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Caratti. 
“Faço um convite para que 
todos venham conferir e 
curtir esse período de muita 
magia conosco”.
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Câmara faz homenagem a ex-presidentes e 

vereadores de legislatura passada

A Câmara Municipal de 
Holambra na última quar-
ta-feira, 30 de novembro, 
realizou uma Sessão Solene 
em homenagem aos pre-
sidentes e vereadores da 
7ª Legislatura, período de 
2017 a 2020, promovendo 
o descerramento de placas 
para compor a galeria de 
fotos dos representantes 
da população holambrense 
com o objetivo de preservar 
a história do legislativo.

A cerimônia contou com 
a presença do Presidente 
atual da Câmara Municipal 
Mauro Sérgio de Oliveira, 
com os demais parlamen-
tares da 7ª e 8ª Legislatu-
ra além de seus familiares 
e amigos, com o prefeito 
Fernando Capato e o vice 
Miguel Esperança, e autori-
dades. 

Para compor a Galeria de 
Presidentes a primeira ho-
menagem foi à Naiara Regi-
tano Hendrikx, presidente 

da Câmara em 2017 e 2018, 
vereadora em três man-
datos, vice-prefeita entre 
2013 e 2016. Em seguida 
Janderson Adriano Ribeiro, 
o Chiba, atual vereador que 
ocupou a presidência do Le-
gislativo entre janeiro a no-
vembro de 2019. E também 
Lucas Simioni, presidente 
da Câmara entre novem-
bro de 2019 a dezembro de 
2020.

Valorizando os trabalhos 
realizados em prol do muni-
cípio, ainda foi descerrado o 
quadro com as fotografias 
de todos que exerceram as 
atividades parlamentares 
na 7ª legislatura, Naiara Re-
gitano Hendrikx, Janderson 
Adriano Ribeiro, Lucas Si-
mioni, Aparecido Lopes da 
Silva Lima, Edison Itamar 
Picão, Eduardo da Silva, Ja-
cinta Elizabeth van den Bro-
ek Heijden, Jesus Aparecido 
de Souza, Mario Luiz Sitta, 
Mauro Sérgio de Oliveira.
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Confira a tabela  
de jogos das Semifinais:

Confira os resultados  
das Quartas de Final:
Internacional 0 x 3 Galunáticos
CRB 0 x 1 Grêmio Holambra
Real Conquista 2 x 2 (4 x 3) Bar Sem Lona
Jack Flores 0 x 0 (5 x 4) Los Hermanos
Joinville 2 x 0 Brasiliense
Tamo Junto 0 x 0 (4 x 3) Vila Nova
Galáticos 1 x 1 (5 x 6) Resenha
Imigrantes 1 x 1 (2 x 4) Figueirense

Sexta-feira, 2 de dezembro, às 19h (Série Ouro): Jack Flores x Tamo 
Junto (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 2 de dezembro, às 20h40 (Série Prata): Joinville x 
Resenha (Estádio Municipal)

Sábado, 3 de dezembro, às 16h (Série Ouro): Grêmio Holambra x 
Figueirense (Estádio Municipal)

Sábado, 3 de dezembro, às 17h45 (Série Prata): Galunáticos x Real 
Conquista (Estádio Municipal)

Amadorzão entra  
nas semifinais hoje

nal, que não marcou. Na Sé-
rie Ouro, o Grêmio Holambra 
venceu com placar apertado 
o CRB, por 1 a 0. Todos os de-
mais confrontos da rodada fo-
ram decididos nas cobranças 
(ver resultados ao lado).

As finais estão previstas 
para ocorrer no dia 11 de de-
zembro. Os times campeão e 
vice-campeão, o artilheiro 
do torneio e o goleiro menos 
vazado receberão troféus e 
medalhas.

Belgica, uma das favoritas, é eliminada da Copa do Mundo

Já classificado para a próxima fase, Brasil 'descansa' contra Camarões

Em uma partida emocionan-
te, com muitas chances de gol, a 
seleção da Belgica não foi capaz 
de vencer a seleção da Croácia, e 

com isso, foi eliminada da competição.
Uma das favoritas para vencer o torneio 

os belgas não demonstraram em nenhum 
dos seus três jogos na competição que eram 
uma seleção a ser temida.

No primeiro jogo venceu o Canadá por 
um a zero, depois perdeu para Marrocos, a 
sensação do grupo, e ontem não conseguiu 

marcar consta a equipe do craque Modric.

Ficha Técnica:
Belgica
Courtois; Alderweireld, Dendoncker e 
Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne e 
Castagne; Trossard, Carrasco e Mertens.

Croácia
Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol 
e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; 
Kramaric, Perisic e Livaja.

A seleção canarinho já está 
classificada para a segunda fase da 
Copa do Mundo. Com isso o técni-
co Tite resolveu dar um descanso 
para seus jogadores titulares.

Sendo assim os penta campeães 
mundiais devem ter uma equipe 

bem diferente para o jogo de hoje.
A atitude de Tite foi questiona-

da por muitos jornalistas esporti-
vos, mas parece acertada, já que o 
Brasil entrará em campo já na pró-
xima segunda feira pelas oitavas 
de final.

Provável escalação do Brasil 
para enfrentar Camarões
Ederson, Daniel Alves, Militão, 
Bremer e Alex Telles; Fabinho 
e Bruno Guimarães; Antony, 
Rodrygo, Gabriel Jesus e 
Martinelli.

O Campeonato de Futebol 
Amador de Holambra entra 
hoje, 2 dezembro, nas semifi-
nais. As partidas ocorrem até 
sábado no Estádio Municipal 
Zeno Capato e têm entrada 
gratuita, aberta ao público. 
Pela Série Ouro, Jack Flores 
enfrenta o Tamo Junto, en-
quanto Grêmio Holambra 
encara o Figueirense. Já pela 
Prata os confrontos são entre 
Joinville e Resenha e Galuná-
ticos e Real Conquista.

As quartas de final foram 
marcadas por jogos equilibra-
dos – quatro deles decididos 
nos pênaltis após empate no 
tempo regulamentar. Dentro 
dos 90 minutos, em partidas 
válidas pela Série Prata, Join-
ville bateu o Brasiliense por 
2 a 0. O Galunáticos, por sua 
vez, fez 3 contra o Internacio-
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Cooperflora anuncia projeto de expansão

No mês passado a Cooper-
flora, Cooperativa dos Flori-
cultores de Holambra, apre-
sentou ao mercado sua nova 
marca. Esse seria o marco ini-
cial do projeto de expansão 
da Cooperativa, que anun-
ciou na última quinta-feira a 
compra de um terreno de 10 
hectares para construção de 
uma sede própria, que deve 
ser inaugurada no segundo 
semestre de 2024.

O novo prédio visa aten-
der com maior conveniência 
aos produtores cooperados 
e clientes. Além da locali-
zação estratégica, a nova 
estrutura permitirá que as 
operações ocorram com 
maior eficiência, garantido 
a agilidade que o produto 
perecível exige.

“Operamos em um pré-
dio alugado que nos aten-
deu bem até aqui. Porém, o 
futuro é promissor e preci-
samos estar melhor estru-
turados para receber essa 
demanda”, reforça Richard 
de Wit, Presidente da Coo-
perflora.

Próximo de completar 
25 anos de atuação, a Coo-
perativa especializou-se na 
produção, comercialização 
e logística de flores de cor-
te, mas também agregou 
produtores de plantas em 
vaso ao grupo de associa-
dos, a fim de atender as de-
mandas do mercado. Hoje, 
fazem parte do ecossistema 
da Cooperativa, cerca de 90 
cooperados de diferentes 
estados brasileiros. 

Turismo é investimento em Holambra
Uma Administração 

Municipal pode enxergar 
o conjunto de demandas 
da população como uma 
espécie de colcha de reta-
lhos, de tantos aspectos, 
quase infinitos, a encaixar 
no conjunto das possibili-
dades a cobrir. Daí surgem 
as discussões estratégicas 
sobre o que é despesa e o 
que é investimento.

Por despesa podemos 
entender tudo o que as 
gestões desejam evitar, 
que são gastos que saem 
dos impostos arrecada-
dos mas não retornam sob 
benefícios perceptíveis 
à população, como o fa-
moso custeio da máquina 
pública. Já os investimen-
tos também são gastos su-
portados com os recursos 
públicos, mas são deseja-
dos porque rendem frutos 

no futuro, retornando aos 
próprios munícipes.

Assim, chegamos a uma 
constatação razoavelmen-
te comum aos municípios 
de vocação turística, a in-
satisfação de moradores 
com gastos em eventos, 
decorações e outros atra-
tivos voltados ao turismo, 
por imaginarem que com-
petem em recursos com 
suas demandas do coti-
diano. Trata-se de claro 
equívoco, justamente por 
deixar de analisar pela 
ótica de despesas e inves-
timentos.

É preciso esclarecer 
que, como um dos motores 
econômicos holambrenses 
(além da agricultura), o 
turismo é fonte de empre-
go, renda e consumo, e que 
tudo isso gera arrecadação 
de recursos públicos para 

buscar atendimento às 
variadas demandas corri-
queiras, como a construção 
de unidades de saúde, os 
recursos para educação de 
qualidade, os arranjos de 
mobilidade, dentre outros.

Aliás, não investir no 
turismo equivaleria a jo-
gar no lixo o título de “Es-
tância Turística” e desligar 
um dos motores econômi-
cos. E, em analogia a agri-
cultura, não é possível 
colher sem plantar, ou ar-
recadar recursos do turis-
mo sem investir.

Não bastasse a dispo-
nibilidade quase que diá-
ria de bares, restaurantes, 
parques e equipamentos 
públicos na Cidade das 
Flores, os grandes even-
tos, como Expoflora, Horti 
Tec, as Corridas do Rei e 
das Flores, além do Natal 

Mágico, são casos de su-
cesso na geração de valor 
ao Município pelo canal do 
turismo. Vale lembrar que 
nada disso seria possível 
sem investimentos.

Geram algum descon-
forto aos moradores, como 
dificuldades de trânsito, 
mobilidade e saturação? 
Certamente sim, mas que 
podem ser mitigadas por 
um bom planejamento e 
mais que compensam no 
retorno em benefícios.

Nesse sentido dois as-
pectos não podem ser es-
quecidos: 1) A Administra-
ção Pública de Holambra 
já conquistou a excelência 
na condução de tais pro-
cessos; 2) A qualidade de 
vida dos holambrenses, 
sujeitos a alguns descon-
fortos pontuais por conta 
dos eventos, está realmen-

te acima da média.
Por fim, é exemplar o 

compromisso constante-
mente renovado da gratui-
dade no acesso dos mora-
dores aos eventos, que não 
deve ser difícil de negociar 
com organizadores o be-
nefício a uma população 
significativamente menor 
que o potencial de atração 
de público. A ação é típica 
de inclusão e tem uma “pe-
gada” desenvolvimentista 
bem assinalada.

Como já expressei em di-
versas oportunidades, não 
me canso de admirar o mo-
delo holambrense de de-
senvolvimento econômico.

 

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura 
de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante 

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

● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com mico-
se, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encra-
vada com correção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: 
(19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pin-
tura acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica profis-
sional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula experi-
mental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h 
ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

Cineclube Holambra exibe:

“A Carta”, fala sobre o poder da humanida-
de para deter a crise ecológica.
Os protagonistas do documentário, que 
receberam A Carta, são um indígena da 
Amazônia, um refugiado do Senegal, uma 
jovem ativista indiana e dois cientistas es-
tadunidenses. 
Vozes representando outras vozes, muitas 
vezes não ouvidas, sobre as questões críticas 
relacionadas às mudanças climáticas.
Queremos fechar a programação do ano 
com chave de ouro!!

Dia 02 de Dezembro – 19 horas no Espaço 
Cultural Terra Viva
Duração: 1h20       
Idade: Livre
Apoio: Espaço Cultural Terra Viva; Jornal da 
Cidade; Casa Bela

A CARTA – Uma 
mensagem para 

nossa Terra

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Homens ou Mulheres
- 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)

Empresa na região abre as seguintes vagas:

OPERADOR LOGÍSTICO:
Atribuições: Realizar conferência e separação de 
notas fiscais. Montagem sistêmica de roteirização e 
contratação de frete. Controle e emissão de relatórios 
de material circulante via sistema e excel. Requisitos: 
Ensino médio completo, experiência anterior; habilidade 
com planilhas, disponibilidade de horário. 

REPOSITOR:
Atribuições: Realizar a reposição e exposição dos 
produtos das gôndolas, atendimento ao cliente quando 
solicitado, rega de flores e plantas, limpeza e organização 
de loja. Requisitos: Ensino médio completo. Diferencial 
experiência com flores e plantas.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:
Atibuições: Auxiliar na conferência, separação e 
montagem da carga. Organização e limpeza do pátio. 
Requisitos: Experiência anterior na Produção ou 
Logística. Ensino Médio. Disponibilidade de horário. 

MOTORISTA DE E (CARRETA – VIAGENS NACIONAIS)
Atribuições: Responsável pela entrega e coleta de 
produtos e materais. Percursos longos, viagens em 
dupla. Requisitos: Ensino fundamental completo; 
Experiência anterior na função com carreta e/ou bitrem. 
CNH E.

Observações: Residir em Holambra ou Santo 
Antônio de Posse. Condução própria.

*Interessados enviar currículo para holambra.
vagas@gmail.com 

● EMPREGOS ●

EMPRESA DE HOLAMBRA CONTRATA

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

Grupo Daólio de Supermercados 
Contrata para loja de Holambra

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

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

rh.holambra@supermercadodaolio.com.br
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Casal reatou casamento

Na edição passada, publicamos a separação de Taís de Belém e  Pedro Leonardo, o mais velho  dos seis filhos do cantor Leonar-
do. E nessa edição anunciamos que o casal reatou o casamento depois de três dias separados. Um ato impulsivo da Tais,  depois de 
uma briga,  fez com que ela tornasse pública a separação. Mas conversaram, voltaram e planejam  viajar para espairecer. Afinal são 

12 anos juntos e com duas filhas lindas.  Aliás, sigam o exemplo de Angélica ao falar sobre 18 anos de casamento com Luciano Huck. Ela revelou 
o segredo:  “Não jogar a toalha em qualquer adversidade. Ou seja,  tem que superar situações difíceis,né? Seja Feliz, família!

Gente, quando falaram que a Gal Costa seria enterrada no cemitério em São Paulo 
veio um pulguinha atrás da minha orelha me perguntado:  Por que ela não vai pro 
Rio, onde está a mãe dela? Aliás, há décadas, que esse jazido havia sido comprado 
por Gal. E não é que a polêmica está vindo à tona. Fãs e amigos próximos cobram 
da viúva, Wilma Petrillo, explicações pelo fato de Gal ter sido enterrada em São 
Paulo e não no Rio de Janeiro, ao lado de sua mãe, falecida em 1993. Não existem 
informações oficiais, mas fãs acreditam que Gal tenha sido enterrada no jazigo da 
família de Wilma, em São Paulo. Na imagem publicada, é possível ver que lá es-
tão enterradas pessoas com os sobrenomes Cardoso Franco.  E mais, como ficará 
o filho de Gal? Ele é despreparado para viver essa situação, parecia não ter tanta 
intimidade com a dimensão do sucesso da mãe ou não se interessava. É. A morte 
sempre traz essas coisas, principalmente se for repentina. Os bens? Como dividir? 
As pessoas que ficam? Aí, esquecem o choro, a tristeza e partem para a guerra. Sim, 
é uma guerra. Quem tem direito a que?

Reconhecidos pelo talento e hits como “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%“, Marcos 
e Belutti retornam ao Tokio Marine Hall, no dia 10 de dezembro,  22 horas, para uma 
apresentação única. Com 14 anos de carreira, Marcos e Belutti colecionam proje-
tos incríveis, prêmios, indicações importantes na categoria, além de músicas que 
marcaram época e atingiram o primeiro lugar das principais rádios do país. Na ba-
gagem, são seis DVDs, nove CDs, dois álbuns digitais e muitas parcerias de sucesso.

Angélica faz hoje 49 anos e, no momento em que a maturidade não é mais motivo 
para crise entre as mulheres. Com o passar do tempo o amadurecimento chega. 
Aliás, 49 anos já não é sinônimo de velha, né? Angélica recebeu cumprimentos da 
família, amigos e fãs. , “sempre tive uma coisa mais molecona, nunca tive essa coisa 
de olhar no espelho e me achar mais velha, não sei se é porque trabalhei com jovem 
durante tanto tempo, sempre tive essa coisa mais jovial mesmo. Não sei se é meu 
signo também, sagitário, que é uma coisa mais alto astral, mas nunca tive crise de 
idade”, conta a aniversariante. 

Sem orientação, Helena é eliminada

O jogo acabou para a simpática Helena, de 67 anos. Na noite da terça-
-feira(29), a  professora   aposentada deixou o MasterChef+ depois de 
ter um desempenho ruim na prova de massas. Encarregada de preparar 
espaguete à bolonhesa em 1 hora, ela se atrapalhou nos processos e não 
conseguiu agradar o paladar dos jurados, o que resultou em sua elimina-
ção. Na verdade, achei que a produção do MasterChef+ poderia ter dado 
umas aulas para Helena para manusear aqueles eletrodomésticos que ela 
nunca tinha visto na vida.Faltou sensibilidade da produção.  Em meio às 
lágrimas, a participante emocionou o elenco e os adversários, mas garan-
tiu que seguirá de cabeça erguida. “Gostaria de ter ido mais longe, mas, 
se foi até aqui que Deus permitiu que eu fosse, não posso ficar revoltada”, 
disse. Segundo a competidora mineira, participar da maior competição 
gastronômica do país foi uma das melhores experiências que já teve.”

Polêmica após sepultamento de Gal Costa

Marcos e Belutti comemora 14 anos de carreira

Melhorando a cada fase da vida


