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Rivalidade, tradição, raça, disputa e emoção não 
faltarão no Campeonato de Futebol Amador de 
Holambra. Dezoito equipes e 600 atletas começam 
a disputar hoje a competição mais tradicional do 
município, que terá na abertura Jack Flores, atual 
campeão do torneio, e o Real Conquista, às 20 horas, 
no Estádio Municipal Zeno Capato. Confira os jogos 
da primeira rodada do campeonato. 
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Casos de Covid caem,  
mas cuidados devem  
ser mantidos em alta

Eleições 2022: entenda 
os cargos que estarão 
em disputa Amazônia pede socorro!
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Futebol

Jack Flores e 
Real Conquista 
abrem Amador 
de Holambra
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Opinião2
A desavença entre dois militan-

tes políticos partidários, em Foz 
de Iguaçu, agitou o noticiário de 
como a militância dos dois princi-
pais concorrentes à presidência da 
república politizam o caso.

Dois cidadãos, um apoiador 
do bolsonarismo e outro do pe-
tismo, se mataram mutuamente 
-  o primeiro de forma figurada e 
o segundo literalmente -   duran-
te uma festa, possivelmente com 
armas custeadas pelos cidadãos 
já que eram das forças de segu-
rança do estado. 

Um está morto, o outro em 
estado grave numa UTI  hospi-
talar, com prisão de decretada. 

E de ambos os lados as mulheres, 
pais, filhos e amigos consterna-
dos e órfãos por uma disputada 
que não era deles, mas de dois 
homens que disputam o poder 
que são  muito bem remunerados 
e com todas as mordomias pagas 
pelo contribuinte.

“O poder corrompe”, dizem as 
pessoas. Mas, muito pior quan-
do se usa a vida humana para 
se buscar o poder, fomentando a 
violência, a desavença, a intole-
rância por meio de discursos de 
ódio.

Cabe ao cidadão reagir com 
um NÃO à qualquer tipo de vio-
lência, especialmente no ano de 

eleições neste país fragmentado, 
mais pobre, menos desenvolvido 
e menos tolerante. 

As pessoas que militam nas 
redes sociais, profissionalmente 
ou por lazer, têm uma responsa-
bilidade social com o que postam 
em seus apps. A discórdia, o ódio, 
a mentira, a violência fomentada 
contra o outro são como as tiriri-
cas que brotam no jardim.  

Precisamos acalmar os âni-
mos.  A sociedade civil organi-
zada e o estado brasileiro têm 
o dever de zelar pela paz e pela 
convivência harmônica mesmo 
nas divergências de ideias e na 
luta pelo poder.

Política e violência
Histórias de Dona Ilda

lista, nós somos o que co-
memos. Os principais nu-
trientes, como vitaminas, 
proteínas, gorduras, car-
boidratos, são necessários 
para tornar um organismo 
forte e bem nutrido.

Na avaliação do cardio-
logista Dr. Roberto Pe-
reira, uma criança que se 
alimenta mal tem proba-
bilidade de desenvolver 
doenças crônicas, como 
hipertenção, diabetes e 
obesidade .

Os hábitos alimentares 
devem se adquiridos des-
de cedo.para que a criança 
se acostume a aceitar com 
facilidade alimentos como 
saladas, frutas, e menos 
doces e balas. Sabemos 
que isso não é tão fácil de 
ser conseguido. Mas, com 
bastante força de vontade 
e perseverança, tudo se 
consegue.

O sacrifício de passar 
bons hábitos alimentares 
aos filhos serão agradeci-
dos quando eles estiverem  
adultos.

Com certeza, os louros 
da vitória serão festeja-
dos!!! 

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

Sobrepeso atinge 
jovens e crianças
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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

Um diploma universitário, 
há algumas décadas, levava 
o seu titular a ser chamado 
de doutor. À época, os cur-
sos de doutorado estavam 
em seus primórdios - o que 
permitiu, ao longo dos anos, 
fosse a prática paulatina-
mente abandonada. Novas 
gerações graduadas, pós-
-graduadas e doutoradas fo-
ram responsáveis pela feliz 
correção do rumo.

É bem verdade que qual-
quer pessoa que deixe seu 
carro nas mãos de um ma-
nobrista ou flanelinha trans-
forma-se imediatamente em 
doutor. Coisas de nossa con-
tracultura ainda não total-
mente digeridas. Resquícios 
ainda permanecem em algu-
mas situações, inexplicavel-
mente. Médicos, advogados, 
delegados de polícia (por 
serem bacharéis), pessoas de 
posição social e financeira 
elevada, fazendeiros, direto-
res de muitas empresas bra-
sileiras, ainda são agraciados, 
por bajulação, com o título in-

devido. Desrespeito aos ver-
dadeiros Ph.D. (Philosophy 
Doctor, originário do inglês).      

Claro está que nada im-
pede que muitos dos men-
cionados possam ser de fato 
doutores. Basta, apenas, que 
tenham queimado as pesta-
nas anos a fio para fazer jus 
ao honroso título.

O que mais chama aten-
ção nessa ilustração universi-
tária é o fato de que pessoas 
com qualquer curso univer-
sitário serem encaradas, pe-
rante a lei, como possuidoras 
de privilégios distintos dos 
demais mortais. Cometam 
elas o crime mais hediondo e 
terão, ao serem presas, direito 
a uma cela especial privativa 
nas dependências da polí-
cia federal. Personalidades, 
ilustres, como os (doutores) 
Paulo Maluf, Daniel Dantas, 
José Arruda, entre tantos, já 
usufruíram desta benesse 
feudal. E, mais recentemente, 
o ex-ministro da Educação (?) 
Milton Ribeiro, foi o último a 
ser contemplado. Enquanto 

isso, ladrões de galinhas...
A Constituição brasileira, 

em seu artigo 5, afirma que 
todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer 
natureza. A intenção do legis-
lador deve ter sido boa. Mas 
como por aqui ainda vale o 
refrão “aos amigos tudo, aos 
inimigos, a lei”, fica o dito por 
não dito. 

Temos lido e assistido pela 
TV o descumprimento de leis 
eleitorais, descaso por impe-
dimentos impostos pelo Mi-
nistério Público às contas da 
União, desprezo por conde-
nações pelo Tribunal Superior 
de Justiça. Os escândalos po-
líticos, escancaradamente ex-
postos, sem qualquer punição 
nos últimos anos, avalizam 
atitudes sombrias dos amigos 
chegados à Corte. E para estes, 
o diploma de curso universitá-
rio é desnecessário. Basta-lhes 
o diploma concedido pelo Su-
perior Tribunal Eleitoral. 

Diploma, no país do fu-
tebol, é salvo-conduto. Bola 
“prá” frente. 

Diplomas e Regalias no País do Futebol

“Segundo dados do 
IBGE, o sobrepeso e a 
obesidade vêm ganhan-
do destaque no cenário 
epidemiológico mundial, 
não só em função da sua 
prevalência crescente, 
mas, principalmente, por 
estarem associados a uma 
série de danos à saúde. Es-
tudos recentes mostram 
que a obesidade é o tercei-
ro problema de saúde pú-
blica que mais demanda 
gastos da economia brasi-
leira, estando à frente até 
do tabagismo”.

Esse dado estatístico  é 
um bom chamamento 
para que os pais compre-
endam que  sua atenção 
se volte para o desenvolvi-
mento físico de seus filhos.

Foi-se o tempo em que 
uma criança bem robusta 
era a coisa mais linda!

Hoje, as crianças bem 
orientadas apresentam 
corpo normal à sua ida-
de.E assim continuam, pra-
ticando esportes vários, 
que as ajudam a manter 
sua forma.

Os pais são os respon-
sáveis pelos maus hábitos 
dos filhos. Eles devem ter 
um hábito de fiscalizar o 
que seus filhos estão co-
mendo. Devem também 
ter pulso firma para ensi-
ná-los a melhor maneira 
de se alimentarem.

Segundo um especia-
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Saúde reforça a importância da vacinação e 

das rotinas de higiene contra a Covid-19
Balanço do Departamen-

to Municipal de Saúde de 
Holambra divulgado nesta 
quarta-feira, dia 13 de julho, 
revela a confirmação de 68 
novos casos de Covid-19 no 
município ao longo da última 
semana. No levantamento 
mais recente, de 6 de julho, 
foram 99. A cidade contabi-
liza, desde março de 2020, 
4.732 registros e 20 óbitos. 
O bairro Imigrantes soma 
1.194 confirmações, seguido 
do Fundão com 418 e do Cen-
tro com 406.

“Registramos queda da 
semana passada para cá, mas 
o número de confirmações 
ainda é considerado alto”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Os cuidados não 
devem ser deixados de lado e 
a vacinação segue sendo fun-
damental. Quem está apto a 
receber a 4ª dose deve pro-
curar o quanto antes as uni-
dades de saúde”.

A imunização contra a 
doença ocorre regularmen-
te na cidade às segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 12h 
e entre 13h e 15h, nos PSFs 
Imigrantes e Santa Margari-
da. No Palmeiras a aplicação 
das doses é realizada às ter-
ças-feiras, entre 8h e 12h. No 
Fundão, o atendimento, tam-
bém na terça, se dá das 13h 
às 15h.

São distribuídas 1ª ou 2ª 
dose para moradores acima 
de 5 anos e 3ª dose para ho-
lambrenses com mais de 12. 
A 4ª dose é aplicada em pro-
fissionais da saúde e pesso-
as com 40 anos ou mais que 
tomaram a 3ª dose há, pelo 
menos, 4 meses. Para a imu-
nização é necessário apre-
sentar documento oficial 
com foto. No caso de 2ª, 3ª ou 

Em caso de sintomas
A orientação para quem apresentar sintomas gripais leves é 
ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas 
que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar 
devem procurar o atendimento de urgência e emergência na 
Policlínica Municipal.

4ª dose é preciso levar ainda 
o comprovante de vacinação 
anterior. Menores de idade 

devem levar documento ofi-
cial com foto, CPF ou Cartão 
SUS. Na ausência do pai, mãe 

ou responsável legal é neces-
sário apresentar, preenchido, 
o termo disponível em www.

holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, Vacina: Termo de 
autorização.
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Eleitores terão que escolher representantes 
para cinco cargos em outubro

Eleições 2022

Da Redação

Milhões de eleitores brasi-
leiros vão às urnas em outu-
bro deste ano para escolher 
os representantes políticos 
para cinco cargos em disputa 
nas Eleições 2022: presiden-
te da República, governador, 
senador, deputado federal, 
deputado estadual ou depu-
tado distrital.

A Constituição Federal 
estabelece o voto direto e se-
creto como o modo pelo qual 
cidadãos, aptos a votar, ele-
gem as pessoas para chefiar o 
Governo Federal, os governos 
estaduais, as prefeituras, os 
representantes no Congres-
so Nacional, nas Assembleias 
Legislativas, nas Câmaras de 
Vereadores e na Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal.

Vale lembrar que, os institu-
tos ou empresas que realizam 
pesquisas eleitorais precisam 
registrar o levantamento na 
Justiça Eleitoral até cinco dias 
antes da divulgação ao públi-
co. De acordo com as regras do 
TSE, também está proibida, a 
distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte 
da administração pública.

As eleições gerais no Bra-
sil em 2022 estão agendadas 
para o dia 2 de outubro, para 
o primeiro turno, e em 30 de 
outubro em caso de um se-
gundo turno.

Confira as atribuições dos 
cargos em disputa nas elei-
ções deste ano:

Câmara dos Deputados
Os deputados federais são 

os representantes do povo 
no âmbito federal. Compete 
a eles elaborar leis de abran-
gência nacional e fiscalizar 

os atos da pessoa que exer-
ce a Presidência da Repúbli-
ca. Cabe aos parlamentares 
apresentar projetos de leis 
ordinárias e complementa-
res, de decreto legislativo, de 
resolução e emendas à Cons-
tituição, bem como discutir 
e votar medidas provisórias 
editadas pelo Executivo e 
criar Comissões Parlamenta-
res de Inquérito (CPIs).

Assembleias Legislativas e 
Câmara Legislativa do DF

Os deputados estaduais 
ou distritais representam o 
povo na esfera estadual (As-
sembleia Legislativa) ou dis-
trital (Câmara Legislativa do 
Distrito Federal). Compete 
a esses parlamentares legis-
lar, propor, emendar, alterar 
e revogar leis estaduais. Eles 
também fiscalizam as contas 
do Poder Executivo estadual, 
entre outras atribuições.

Senado Federal
Já os senadores são os re-

presentantes dos estados e 
do DF no Congresso Nacional. 
Assim como os integrantes da 
Câmara dos Deputados, têm 
a prerrogativa constitucional 
de fazer leis e de fiscalizar os 
atos do Poder Executivo. Além 
disso, a Constituição Federal 
prevê como competência pri-
vativa do Senado: processar e 
julgar, nos crimes de respon-
sabilidade, os que ocupam os 
cargos de presidente e vice-
-presidente, os ministros de 
Estado e os comandantes da 
Marinha, do Exército e da Ae-
ronáutica, os ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
os membros do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do 
Conselho Nacional do Ministé-
rio Público, o procurador-ge-
ral da República e o advogado-
-geral da União.

Governadores
O governador exerce o 

Poder Executivo no estado 
e no Distrito Federal. Cabe a 
quem ocupa o cargo repre-
sentar, no âmbito interno, a 
respectiva Unidade da Fede-
ração nas relações jurídicas, 
políticas e administrativas.

Na chefia da administra-
ção estadual, é auxiliado pe-
las secretárias e secretários 
de estado. Também partici-
pa do processo legislativo 
e responde pela segurança 
pública. Nesse caso, o gover-
no estadual e do DF contam 
com as Polícias Civil e Militar 
e com o Corpo de Bombeiros.

Em razão da autonomia 
dos estados e do Distrito 
Federal, cada constituição 
estadual e a Lei Orgânica do 
Distrito Federal estipulam 
as competências e responsa-
bilidades do cargo.

Presidência da República
A pessoa eleita à Presidên-

cia da República governa e 

administra os interesses pú-
blicos da União. Tem o dever 
de manter a integridade e a 
independência do país, bem 
como apresentar um plano 
de governo com programas 
prioritários, projetos de lei 
de diretrizes orçamentárias 
e propostas de orçamento. 
Exerce também atribuições 
administrativas e legislativas.

Entre as diversas atri-
buições administrativas do 
cargo estão nomear os titu-
lares dos ministérios, os mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), dos tribunais 
superiores e o advogado-ge-
ral da União.

Com relação à política 
externa, compete ao presi-
dente da República decidir 
sobre as relações com ou-
tros países, sobre o creden-
ciamento de representantes 
diplomáticos e sobre a cele-
bração de convenções, tra-
tados e atos internacionais, 
sujeitos a referendo do Con-
gresso Nacional.
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17 de julho dia  

de proteção às florestas

Da Redação

O dia 17 de julho é celebra-
do como o dia de proteção às 
florestas, ou ainda, o dia do 
Curupira, personagem do fol-
clore brasileiro considerado 
o “protetor das florestas” e 
famoso pelos cabelos verme-
lhos como fogo e pelos pés po-
sicionados ao contrário, com 
os calcanhares para frente. O 
Brasil, um dos países que abri-
ga a Floresta Amazônica,  vital 
para a regulação do clima e 
enfrentamento às mudanças 
climáticas, tem poucos moti-
vos para comemorar a data. 
A previsão da plataforma de 
inteligência artificial PrevisIA 
é de que cerca de 15.400 km² 
sejam desmatados em 2022, a 
maior área de floresta derru-
bada dos últimos 16 anos. Mas 
o dia 17 serve de alerta para o 
que precisa ser feito.

É papel fundamental dos 
governos, em todas as suas 
esferas, coibir a degradação 
não só da Amazônia, mas 

Você também é responsável !
1. Consumo consciente: se informe antes 
de comprar móveis e joias e certifi-
que-se que eles não vêm de nenhu-
ma cadeia ilegal. Por outro lado, 
busque produtos que fortaleçam 
cadeias sustentáveis, como os pro-
dutos da floresta. A maior parte do 
ouro e madeira retirados da Ama-
zônia é ilegal.

2. Apoie a luta dos povos da floresta. 
Povos indígenas, quilombolas e comuni-
dades tradicionais são os principais guardiões da floresta.

3. Coma menos carne.

Muitas áreas desmatadas da Amazônia acabam virando 
pasto para a produção agropecuária.

4. Não compartilhe fake news.

Ajude a combater a desinformação. Cheque antes de com-
partilhar qualquer notícia.

5. Vote com consciência!

Se informe sobre as posturas e votos do seu candidato.

6. Junte-se às organizações que fazem a diferença.

Conheça e apoie organizações que buscam combater as 
mudanças climáticas e proteger as floresta.

também da Mata Atlântica, 
do Pantanal e de todos os ou-
tros biomas do nosso país.

Algumas organizações 
não governamentais traba-
lham para manter a floresta 
em pé, promovendo susten-
tabilidade, desenvolvimento 

econômico e social nas co-
munidades locais. No entan-
to, embora ninguém consiga 
promover grandes mudanças  
sozinho, algumas atitudes 
simples, no seu dia a dia, po-
dem fazer a diferença na pre-
servação da floresta.

O Brasil tem poucos motivos para comemorar a data
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Era uma vez uma rua 
onde crianças brinca-
vam alegremente, onde 
não havia carros e nem 
perigos urbanos onde 
a observância das nor-
mas de trânsito se fa-
ziam mais “leves”. Essa 
imagem romântica de 
vida talvez faça parte 
do imaginário de alguns 
que, talvez, se lembrem 
da própria infância em 
uma Holambra ainda 
tida como bairro longín-
quo de Jaguariúna onde 
as ruas centrais sequer 
eram asfaltadas. Outros 
tempos ! Holambra tor-
nou-se centro turístico 
de referência e está em 
constante crescimento. 
No  centro histórico sur-
gem a cada ano novos 
restaurantes, cafés, lan-
chonetes, lojas, sorvete-
rias, chocolaterias, ho-
téis, pousadas, padarias, 
centros de estética, clíni-
cas médicas, academias, 
centros comerciais, pré-
dios administrativos e 
profissionais. 

Pensar na urbaniza-
ção e na correta direção  
a ser tomada para alicer-
çar Holambra  como  ci-
dade sustentável, verde, 
segura e pujante requer 
planejamento e equilí-
brio de pensamento. A 
cidade pequena, pacata e  
restrita aos “locais” não 
conjuga com a vocação 
de expansão turística da 
mesma. O crescimento 
de Holambra é irrever-
sível, infelizmente há 

quem pense que a cida-
de tenha que permane-
cer tal qual era em suas 
memórias de infância. O 
País mudou, o estado de 
São Paulo mudou; somos 
hoje   quase 45 milhões 
de cidadãos paulistas.  
Holambra pertence a 
RMC ( região metropoli-
tana de Campinas ) que 
tem quase 3,5 milhões 
de habitantes. Todos 
queremos manter o me-
lhor das memórias do 
passado porém não é 
preciso cancela-las mas 
sim adapta-las ao tempo 
e ao espaço. Holambra 
pode e deve ser exem-
plo de desenvolvimento 
sustentável sempre ob-
servando o princípio de 
legalidade Juridico- insti-
tucional  fundamentados 
na democracia, plurali-
dade cultural, coerên-
cia estética e urbana, no 
crescimento empresa-
rial, habitacional, social 
ancorados nos mais no-
bres princípios da ética 
pública e privada. 

É possível ter o me-
lhor dos dois mundos, é 
possível ter crescimento 
e desenvolvimento sem 
abandonar as tradições, 
a cultura e a herança 
histórica dos descen-
dentes de holandeses, 
italianos, húngaros, es-
panhóis, franceses e de 
tantos migrantes de ou-
tras partes do Brasil que 
escolheram a cidade de 
Holambra para chamar 
de casa.

Civis Holambra 
Sum 

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

descubra agora!
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Na última quarta-feira 
(29/06) foi lançado o novo 
Plano Safra 2022/2023 que 
terá um valor de R$ 340,88 
bilhões voltados a dar sus-
tentabilidade até o mês de 
junho do ano que vem em 
nossa produção agropecu-
ária, valendo ressaltar que 
este número teve um au-
mento de mais de 35% se 
comparado ao ano passado.

Deste valor, R$ 246,28 
bilhões terão sua destina-
ção a comercialização e ao 
custeio, valor quase 40% 
maior que ao ano anterior. 
Para os investimentos se-
rão destinados 94,6 bilhões, 
uma alta que chega aproxi-
madamente a 70%. Já os 
recursos com juros contro-
lados possuem a soma de 
R$ 195,7 bilhões, uma alta 
de 18%, e os de juros livre 
R$ 145,18, alta de 69%. 

Dentre as falas duran-
te a sua apresentação, foi 
destacada a importância 
deste crédito rural para o 
nosso agronegócio e tam-
bém para a segurança ali-
mentar mundial, relevando 
que o agronegócio continua 
a ser o principal motor da 
economia nacional, e que 
este fomento que é realiza-
do pelas políticas públicas 
não pode ser analisado so-
mente como questão seto-
rial, mas sim a garantia da 
nossa produção e o forneci-
mento alimentar, e estamos 
falando tanto em nosso país 
assim como no aspecto glo-
bal, principalmente em mo-
mentos desafiadores.

Foi destacada também a 
relevância que as coopera-
tivas possuem neste mer-
cado, pois em sua grande 
maioria focam os seus tra-
balhos ao pequeno e médio 
produtor, trazendo assim a 
justiça social e a maior dis-
tribuição de renda. 

Segundo o nosso minis-
tro da agricultura, o nosso 
agro vem conquistando o 
seu merecido reconheci-
mento, e que o Plano Safra 
2022/2023 carrega com 
ele um enorme número de 
recursos capazes a alcançar 
as reais necessidades do se-
tor produtivo nas suas mais 
diferentes esferas, com um 
montante considerável e 
também com juros abaixo 
dos praticados normal-
mente pelo mercado.

E por fim, o nosso pre-
sidente Jair Bolsonaro fez 
questão de ressaltar a gran-
de importância do agro 
em nosso país perante o 
cenário mundial, relatou 
que apesar do nosso agro-
negócio por diversas vezes 
ser criticado por demais, é 
tão essencial a vida de todo 
brasileiro, e que somos um 
verdadeiro exemplo para o 
mundo no assunto produti-
vidade, além de protagonis-
tas da segurança alimentar.

E para finalizar, pode-
mos destacar os principais 
pontos do Plano Safra em:

• Montante de R$ 
340,88 bilhões (+36%)

• R$ 94,6 bi para in-
vestimento (+29%)

• R$ 53,61 bi para o 
Pronaf (+36%)

• R$ 6,19 bi para o 
Programa ABC (23%)

 Plano Safra 2022/23

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

Jogos da primeira rodada:
Sexta-feira, 15 de julho, 20h: Real Conquista x Jack Flores (Estádio Municipal)
Sábado, 16 de julho, 15h: CRB x Galunáticos (Estádio Municipal)
Sábado, 16 de julho, 17h: Bar Sem Lona x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)
Domingo, 17 de julho, 8h30: Resenha x Imigrantes (Estádio Municipal)
Domingo, 17 de julho, 10h30: Los Hermanos x Vila Nova (Estádio Municipal)
Domingo, 17 de julho, 8h30: Figueirense x Tamo Junto (Palmeirinha)
Domingo, 17 de julho, 10h30: Internacional x Joinvile (Palmeirinha)
Domingo, 17 de julho, 8h30: Galáticos x Nacional (Fundão)
Domingo, 17 de julho, 10h30: Tokka Natural x Brasilense (Fundão)

Hoje é dia da abertura do Campeonato 
de Futebol Amador de Holambra

O Campeonato de Futebol 
Amador de Holambra pro-
mete agitar a cidade a partir 
desta sexta-feira, dia 15 de ju-
lho. A abertura está marcada 
para às 20h no Estádio Muni-
cipal Zeno Capato e contará 
com a presença de autorida-
des locais. A primeira partida 
será entre Jack Flores, atual 
campeão da competição, e o 
Real Conquista. A entrada é 
gratuita.

Dezoito equipes disputa-
rão o título do campeonato. 
Os jogos ocorrerão no Está-
dio Municipal Zeno Capato 
e nos campos municipais do 
Fundão e Palmeirinha, sem-
pre às sextas à noite, sábados 
à tarde e aos domingos pela 

manhã. Os times campeão e 
vice-campeão, o artilheiro do 
torneio e o goleiro menos va-
zado receberão troféus e me-
dalhas. A final está prevista 
para acontecer no dia 10 de 
dezembro.

“A competição é muito tra-
dicional na cidade e já é um 
sucesso. Temos este ano 600 

atletas inscritos”, disse o di-
retor municipal de Esportes, 
André Luís Buzzerio. “Nosso 
objetivo é incentivar os joga-
dores, proporcionando mo-
mentos de lazer e diversão 
para eles e toda a população, 
que está convidada a torcer 
para os amigos e parentes 
que estarão em campo”.
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Coisas de 
Holambra...

Feiras de negócios em Holambra
Um dos eventos mais bonitos realizados em Holam-
bra, o Enflor (Encontro Nacional de Floristas, Ataca-
distas e Empresas de Acessórios) volta a ser reali-
zado após dois anos suspenso devido à Pandemia. 
Destinado a floristas, decoradores, organizadores 
de festas, buffets, promotores de eventos, produto-
res e atacadistas/distribuidores, o evento enche os 
olhos de todos os visitantes!
Concomitantemente a ele, acontece o Garden Fair – 
a Feira de Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo – 
onde produtores de flores e plantas e de acessórios 
para floricultura e decoração exibem seus produtos 
e fornecedores apresentam as novas tecnologias 
para prolongar a vida útil das flores e plantas. 
Durante três dias, os melhores profissionais do mer-
cado trazem as novas tendências do mundo da de-
coração e jardinagem: eles apresentam novidades 
aos profissionais do setor, discutem modas e ten-
dências do universo fashion flor e ampliam as opor-
tunidades de capacitação e de empreendedorismo.
Além de cursos, palestras, oficinas e eventos exclusi-
vos, o Enflor/Garden Fair apresenta uma ampla feira 
de negócios, na qual os participantes podem confe-
rir tendências e conhecer o que há de mais inovador 
em flores e plantas ornamentais, e inúmeros produ-
tos e acessórios. Ambientes decorados por grandes 
nomes do setor também fazem parte do evento.
Em 2019, último ano em que foi realizado, o even-
to reuniu cerca de 17,4 mil profissionais do setor no 
Parque da Expoflora. Muito prejudicado pela pan-
demia, o setor de eventos volta aquecido, especial-
mente para a realização de inúmeros casamentos, 
adiados frequentemente pelas restrições impostas 

Por Ivonne de Wit

pelo governo ou mesmo por precaução de seus 
idealizadores.
Neste ano, o setor de paisagismo também promete 
muitas surpresas, trazendo nomes como Harri Lo-
renzo (fundador do Jardim Botânico Plantarum) e 
Juliano Borin (curador botânico de Inhotim), além 

de muitos outros, que farão palestras ao longo de 
todo o dia 18, segunda-feira. 

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e  curiosidades sobre Holam-

bra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br
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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 

escaneie o QR code 
para concorrer!
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● EMPREGOS ●

Este é o Gil Jr! Foi abandonado, atirado de um carro e 
resgatado pelas protetoras da ONG Arca de Holambra. Tinha 
suspeita de fratura e ficou internado em uma clínica onde 
chorava muito, até se recuperar. Agora está no canil, tem 5 
meses, foi vacinado, vermifugado castrado. Espera por um 
tutor/a que o acolha amorosamente e responsavelmente!

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE 
RÉDEAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE 
RÉDEAS - ANCR

CNPJ 60.004.835/0001-41

Ficam convocados os associados da Associação 
Nacional do Cavalo de Rédeas a comparecerem 
à Assembleia Geral Ordinária que se realizará no 
Parque Doutor Fernando Cruz Pimentel – EMAPA 
na cidade de Avaré, estado de São Paulo, no dia 
13/08/2022 (sábado), às 10h00min horas em 
primeira convocação com metade mais um de seus 
associados ativos e às 11h00min horas em segunda 
convocação com qualquer número de associados 
presentes para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do Exercício de 2021 
compreendendo o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultado do Exercício e 
demonstrações complementares;
2. Eleição de diretoria, Conselho Fiscal e Conselho 
Consultivo para o biênio 2022/2024;
3. Alteração de endereço da sede da entidade.

Para efeito de quórum a ANCR possui nesta data 
11/07/2022, 270 (Duzentos e setenta) associados 
em condições de votar.

Obs.: Informamos que existe a possibilidade da 
AGO ser online, uma vez que o Plano São Paulo e a 
estratégia do Governo do Estado de São Paulo para 
vencer a COVID-19 efetuará uma requalificação de 
fase. Caso a região tenha piora nos índices pode 
haver impedimento à realização da AGO presencial. 
Enviaremos informações atualizadas no site da 
entidade, e-mails e mídias sociais.

Holambra/SP, 11 de julho de 2022.

Declaro para os devidos fins que o presente edital 
foi publicado por afixação na sede da entidade, 
divulgado através de e-mail aos associados e 
publicado no site da entidade na internet http://www.
ancr.org.br

ALUGO CHÁCARA
Localizada à 6 km do centro de Holambra, para eventos 
de pequeno e médio porte, aos fins de semana, 
(piscina,  churrasqueira,  mesa de jogos, playgroud, 
Wi-Fi, mesas e cadeiras, etc..).

INFORMAÇÕES: (19) 9 8394-6990

Empresa de produção de flores 
e Plantas em Holambra contrata:

- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 horal de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.
- Aceitaremos currículos somente para moradores de  
   Holambra e Artur Nogueira.

Envie seu currículo para vagas@lisaflora.com.br

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha 
encravada com correção “clip system”.  Dorien Podóloga. 
Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. 
Para iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e 
misto. Pintura acadêmica, texturas e novas tendências. 
Técnica 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 ●

Baile de Inverno leva Grupo Reviver à pista de dança
Dezenas de integrantes do Grupo Reviver participaram no último sábado, dia 9 de julho, do Baile de Inverno 

promovido pela Prefeitura e o Fundo Social de Holambra. Embalados pelo som da banda Palladium, que esteve 
na cidade em 2008 para a festividade de inauguração do Salão da Terceira Idade, os participantes celebraram 
grandes sucessos da música regional, brasileira e internacional.
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por Izildinha PilliFique
Ligado Bye bye TV Globo

Diga lá, Faustão

A apresentadora e atriz Ana Furtado anunciou que deixou a TV Globo após 26 anos. Ela explicou o que a motivou a tomar a decisão. 
“’Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história’. Há uma semana escrevi isso já cien-

te de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim”, escreveu  Ana Furtado em publicação no Instagram.

Fácil. Tem filhos e não paga pensão

Às vezes, acho que 
as pessoas pensam 
que ficar junto, ca-
sar, amasiar é como 
se fosse brincar de 
casinha. Brincou, 
teve nenê, tudo ma-
ravilha. Uma famí-
lia para sempre. Só 
que não. De repen-
te, cada um pra um 
lado, e o filho? Um 
pouco lá, um pouco 
cá, ou então, nem 
um e nem outro. O 
filho fica largado 
mesmo, como se 
fosse um estorvo. Aí começa os desaforos, os pedidos de pen-
sões e se pai for artistas, aí a coisa pega. O valor a pagar  vai lá 
nas alturas. Mas o cara não aprende. Aí, ele vai brincar de casi-
nha de novo e tudo se repete. Não vem me falar que a culpa é 
só do homem, a mulher também tem sua responsabilidade. Só 
engravida se quiser.  Isso acontece com muitas pessoas entre ela 
está o ator André Gonçalves que foi detido no fim de semana 
por dever 350 mil de pensão para sua filha Valentina Benini, do 
seu relacionamento com a atriz Cynthia Benini. Sim, 350 mil. Ele 
foi liberado, mas terá que usar uma tornozeleira eletrônica. Não 
para por aí. André tem um outro processo contra ele, movido 
por outra filha sua, Manuela Seiblitz, sua filha com a atriz Tere-
za Seiblitz. O ator tem três filhas e duas delas o denunciaram. 
André não é o único, muito pelo contrário. Ele faz parte de um 
problema crônico no país. 

Se te ofendem, não revides. 
Tenta de novo perdoar.

Quando fiquei sabendo que o programa “Faustão na Band” 
seria diário, eu escrevi: não vai durar isso. Me veio a certeza, 

que nem o Faustão iria segurar um programa noturno e 
diário por muito tempo. Ninguém dúvida da competên-
cia do artista, mas ele estava indo para uma emissora que 
normalmente fica entre o 4º e 5° lugar no ibope, um horá-
rio que compete com Jornal Nacional, novelas da Globo, 

da Record TV e SBT. O programa do Fausto Silva alavancou 
o ibope da emissora, tem registrado audiência respeitável 

-média de 3,5 pontos. O programa é bom, traz artistas famo-
sos e é até divertido o relacionamento entre pai e filho atuando 

no mesmo programa. Mais ou menos, o que acontece entre Silvio Santos 
e suas filhas. Mas não se sustenta. Por isso, acredito que a cúpula do grupo Bandeirantes e 
o Sr. Fausto Silva, colocarão as mãos na consciência e partirão para um “Faustão na Band” 
semanal ou duas vezes por semana. Enquanto a equipe e o apresentador cumprem férias 
coletivas, de 11 a 22 de julho, serão exibidas reprises. Em 23 de agosto, mais um golpe: 
a atração fica 35 minutos mais curta, por causa do horário eleitoral, infelizmente. Lógico, 
que toda essa mudança gera demissão. Eu tiraria algumas bailarinas. Deixaria no máximo 
três delas, porque, às vezes, elas aparecem mais que o artista. Até em show é o mesmo 
problema. Nada contra bailarinas, eu amo dança, mas elas que façam uma academia de 
dança e fazem seus shows, com certeza vão ganhar mais grana.  (rsrsrs)

A volta para MasterChef
Fernanda é engenheira e mora em Minas Gerais. Sua participa-
ção nessa temporada do MasterChef foi rápida. A primeira a ser 
eliminada. Na repescagem, realizada na noite da terça-feira (12), 
um feito inédito na história do programa, a primeira eliminada 
da temporada foi destaque no desafio da torre de éclair, embora 
não tenha finalizado a montagem do doce assim como seus ad-
versários, e levou a melhor na disputa.  Em entrevista exclusiva 
ao Band.com, a mineira celebrou a conquista. “Agora, sim, vou 
conseguir mostrar o meu amor pela cozinha. Repeti várias vezes, 
para mim mesma, que voltaria. Deu certo”.


