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Câmara convida Águas de Holambra para discutir 
melhorias no abastecimento e na coleta de esgoto

Dia do Professor: 
Homenagem ao 
profissional que 
forma todas as 
profissões

Brasiliense e Imigrantes fazem 
8 gols em suas partidas

Torneios de vôlei e basquete 
ocorrem em novembro3

A Câmara Municipal fará na próxima quarta-feira, às 18h30, uma reunião, aberta à população com os responsáveis pela concessionária Águas de Holambra. O objetivo do encon-
tro é obter esclarecimentos sobre o abastecimento, qualidade e risco de falta de água, entre outros assuntos relativos à prestação dos serviços, coleta e tratamento de esgoto. 
Nesta semana, a empresa anunciou ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Tulipas, que mais que dobrará a produção de água. 4 e 9

Concessionária amplia e mais que dobra capacidade da ETA Tulipas
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Opinião2

Não é praxe deste jornal,  e 
os nossos leitores sabem disto,  
comentar problemas políticos 
partidários  ou posições reli-
giosas. 

Contudo, algo grave, muito 
grave, foi denunciado pela Mi-
nistra Damares durante um cul-
to religioso, nesta semana. 

A Ministra denuncia seu co-
nhecimento do tráfico de crian-
ças de 4 ou 5 anos para serem 

usadas como objetos sexuais em 
outros países e onde são trata-
dos de forma brutal e violenta.

A Ministra, se realmente co-
nhece os fatos, tem o dever e a 
obrigação de  apresentar ao 
brasileiros as medidas legais 
que o Ministério e os  Estado 
tomaram para proteger estas  
crianças , especialmente as da 
região que cita. 

Esta não é uma questão polí-

tica partidária, mas uma ques-
tão fundamental para o país em 
proteger seu maior patrimônio: 
suas crianças. 

A sociedade como um todo 
não pode calar-se diante de tal 
revelação e o leitor pode tirar 
suas conclusões  e melhorar seu 
entendimento ouvindo o depoi-
mento da Ministra clicando em 
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=HqFpedp1NKQ

A terrível exploração sexual de crianças 
revelada ela Ministra Damares

•  www.ponderando.online •  email: radeathayde@gmail.com 

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

Estamos a pouco mais de 
duas semanas para o encerra-
mento das eleições 2022. Ex-
cetuando-se o período negro 
da ditadura por 21 anos, há 
décadas venho delas partici-
pando cumprindo com meu 
dever cívico e direito inaliená-
vel.

No Brasil, o pleno direito 
ao voto de todos os cidadãos 
adultos, além de ser um dever, 
é um privilégio. Permite que, 
democraticamente, possamos 
todos, livremente e sem impo-
sições de qualquer ordem, ex-
pressar nossa convicção políti-
ca na perseguição aos anseios 
que vislumbramos para nosso 
país.  

Diante desse posiciona-
mento, cumpre lembrar que 
nem todos os países ofertam 
aos seus cidadãos a oportu-
nidade de se manifestarem 
politicamente fazendo uso do 
livre arbítrio. Não são poucos 
os que se enquadram nesse 
contexto, obrigando suas po-

pulações a viverem e convive-
rem dentro de regimes autori-
tários, não poucos buscando 
a alforria pela liberdade de 
expressão.

No Brasil, nascemos livres e 
não poucos foram os libertos 
desde 13 de maio de1888.

Não podemos – e não de-
vemos – menosprezar o di-
reito de votar concedido pela 
Constituição Brasileira. Nem 
tão pouco desconsiderar nos-
sa responsabilidade pelas es-
colhas feitas. 

O acirramento nas campa-
nhas dos dois candidatos à 
presidência da República vem 
indicando uma polarização 
prejudicial ao entendimento 
do eleitor. Sem propostas con-
cretas para governar o país, as-
pirantes ao cargo maior digla-
diam-se em nível lamentável 
com ameaças à democracia 
por um lado e defesas de um 
comportamento passado e 
condenável do outro.

O Brasil é maior que estes 

candidatos e, qualquer que 
venham a ser os sufragados 
(aprovado pelo voto), compe-
tirá ao eleitor zelar por sua op-
ção livre, exercitando o direito 
de cobrar de seus candidatos 
o que foi prometido.  

Entendo que agora e aqui é 
oportuno lembrar as palavras 
do professor e linguista do 
MIT – Massachusetts Institute 
of Technology (EUA), Noam 
Chomsky – que nos lembra so-
bre o momento que estamos 
a enfrentar: “Se você não de-
senvolver uma cultura demo-
crática constante e viva, capaz 
de cobrar os candidatos, eles 
não farão as coisas pelas quais 
você votou. Apertar um botão 
e logo ir embora para sua casa 
não vai mudar as coisas”.

Não vai mesmo!!!
Por fim, que as lembran-

ças marcadas por essa eleição 
nos levem à reflexão profunda 
dos porquês nos encontramos 
nesta triste situação.

O Brasil não merece.

O Brasil não merece
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Esse mês veio nos trazer muitas ale-
grias. 

A chuva ainda meio rara, tem refres-
cado nosso ar.

As flores estão  se multiplicando, as 
vezes as águas ficam revoltadas.

As pessoas estão preocupadas em 
plantar novas mudas.

O ânimo dos novos plantadores entu-
siasmam sempre novos interessados! 

As flores estão cada vez mais belas!

E os canteiros cada vez mais enfeitados!

A pesquisa contínua trabalhando 
cada vez mais para melhorar o trabalho 
de tantos trabalhadores!

Os jovens sempre entusiasmados, co-
meçando a se matricular no vestibular 
para realizar seus novos desejos!

Felizmente a prefeitura de Holambra 
tem se esforçado em melhorar todos os 
seus locais públicos e com a boa vonta-
de de todos, tudo seguirá muito melhor 
e o resultado de tantos esforços serão 
aplaudidos!

https://www.youtube.com/watch?v=HqFpedp1NKQ
https://www.youtube.com/watch?v=HqFpedp1NKQ
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Provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro
Enem

Falta menos de um mês 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2022. 
Neste ano, as provas serão 
realizadas nos dias 13 e 20 
de novembro. No primeiro 
domingo, serão aplicadas as 
provas de Ciências Huma-
nas, Linguagens e redação. 
No segundo domingo, e últi-
mo dia de prova, serão apli-
cadas as provas de Matemá-
tica e Ciências da Natureza.

Ao todo, de acordo com o 

Inep,  autarquia do Ministério 
da Educação (MEC) respon-
sável pelo exame, 3.396.632 
pessoas estão inscritas para 
as provas deste ano. https://
agenciabrasil.ebc.com.br/
ebc.png?id=1487606&o=-
nodehttps://agenciabra-
sil .ebc.com.br/ebc.gif ?i-
d=1487606&o=node Como 
nas duas últimas edições, o 
Enem 2022 terá a versão im-
pressa e a versão digital. Do 
total de inscritos, 3.331.566 

farão a prova em papel, e 
65.066, em computador. Os 
participantes receberão in-
formações sobre a inscrição 
e sobre os locais de prova 
através do cartão de con-
firmação da inscrição, que 
poderá ser acessado na in-
ternet.

O Enem oferecerá recur-
sos de acessibilidade e trata-
mento pelo nome social para 
participantes que fizeram as 
devidas solicitações. Entre 

Dica para os participantes:
Quem quiser reforçar os estudos nesses últimos dias, pode acessar todas as provas e os 

gabaritos de edições anteriores no site do Inep, para se preparar para as provas.
Também estão disponíveis as cartilhas do participante, com dicas de como estruturar o 

texto da redação e explicações sobre a correção. 
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

15 de outubro: data celebra professores por todo o Brasil
O Dia do Professor, cele-

brado neste sábado, dia 15 
de outubro, tem  referência  
na Lei do Ensino Elementar, 
assinada por Dom Pedro I 
em 15 de outubro de 1827.  
No que se refere ao desen-
volvimento da educação 
no Brasil, essa normativa 
foi considerada um passo 
muito importante por tra-
tar dos objetos de estudo 
dos alunos, por definir  que 
todas as cidades do Bra-
sil deveriam ter Escolas de 
Primeiras Letras (Ensino 
Fundamental) e por definir  
o salário dos educadores 
O Dia do Professor foi criado  
com o objetivo de homena-
gear esses profissionais de  
grande importância no de-
senvolvimento da sociedade. 
São eles, mulheres e homens,  
que alfabetizam e acompa-
nham seus alunos duran-
te sua formação escolar.  
O modelo tradicional de 

educação era configurado 
de modo que o professor 
era o detentor do saber e 
transmitia o conhecimento 
aos alunos – e estes eram 
apenas ouvintes passivos 
e tinham o trabalho de me-
morizar o que era ensinado. 

Entretanto, com as trans-
formações sociais e o avan-
ço da tecnologia, as formas 
de ensinar e aprender tam-
bém se modificaram. Se 
antes a principal fonte de 
conhecimento era o pro-
fessor, hoje os alunos têm 

acesso a uma grande quan-
tidade de informações  que 
podem acessar sozinhos. 
O professor assumiu então  
o papel de mediador do co-
nhecimento transmitindo 
os conteúdos, construin-
do significados relevantes 

com o aluno e auxiliando-o 
no processo de aprendiza-
gem. O papel de mediador 
dá espaço ao aluno para 
receber as informações, 
questioná-las, reprocessá-
-las  e pensar por si só, par-
ticipando ativamente da sua 
própria formação acadêmica.  
O professor também contri-
bui (e em muito)  para a for-
mação e o desenvolvimento 
do aluno enquanto sujeito, 
cidadão  e membro ativo  da 
sociedade, pois proporciona 
a ele experiências que vão 
além do âmbito intelectual.  
As atividades escolares me-
diadas pelo professor tam-
bém proporcionam o contato 
com as habilidades e compe-
tências exigidas para a vida 
profissional no futuro e para 
o desenvolvimento do país. 
Parabéns a todas professo-
ras e professores !

Fonte: Brasilescola

os atendimentos disponíveis 
estão prova em braile, tra-
dutor intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), 

videoprova em Libras (vídeo 
com a tradução de itens em 
Libras) e prova com letra 
ampliada.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1487606&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1487606&o=node
https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1487606&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1487606&o=node
https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1487606&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1487606&o=node
https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1487606&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1487606&o=node
https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1487606&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1487606&o=node
https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1487606&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1487606&o=node
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/orientacoes/provas-e-gabaritos
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/orientacoes/outros-documentos
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Águas de 

Holambra causa 
‘desconforto’ na 
população, diz 

Vereador
No dia 19 de outubro, às 

18h30, no Plenário do Legis-
lativo, ocorrerá uma reunião 
com os responsáveis pela 
concessionária Águas de Ho-
lambra e vereadores. A Câ-
mara Municipal convida toda 
a população para levar suas 
demandas e participar deste 
encontro com o objetivo de 
obter maiores esclarecimen-
tos sobre o abastecimento e a 
qualidade da água, os riscos 
de falta de água, entre outros 
assuntos relativos à presta-
ção dos serviços, coleta e tra-
tamento de esgoto.

A reunião aberta aos mu-
nícipes foi solicitada à con-
cessionária pelo vereador 
Eduardo da Silva, que refor-
çou o convite na última ses-
são ordinária (10) “Queria 
deixar aqui registrado e con-

vocar a população que está 
se sentindo prejudicada com 
a Águas de Holambra para 
tentarmos, junto com os nove 
vereadores, entrar num con-
senso e resolver esse proble-
ma que vem causando tanto 
desconforto a todo mundo.”

O vereador e Presidente da 
Câmara Mauro Sérgio de Oli-
veira (Serjão), que também 
vem relatando e intermedian-
do ao longo deste ano ques-
tões no bairro Imigrantes re-
ferentes ao serviço de água e 
coleta de esgoto apontadas 
por munícipes, ressaltou a 
necessidade de soluções “É 
preciso que se tome uma ati-
tude urgente, a gente já vinha 
tratando, já vinha conversan-
do com o pessoal da Águas de 
Holambra, com o pessoal da 
Prefeitura, foi ótimo o que o 

Vestibular de

 Indaiatuba e Jaguariúna
Medicina

AGORA!
INSCREVA-SE

www.grupounieduk.com.br

22/outPROVA

Aluna: Julia Maria de Avila

vereador Eduardo anunciou 
uma reunião com o pessoal 
da Águas de Holambra que é 

responsável não só pela água, 
mas também pelo esgoto.”

O Plenário do Legislativo 

está situado na Rua Dr. Jor-
ge Latour, n.º 152, Centro de 
Holambra.

Boletim Covid-19 – 
13/10/22

Casos confirmados

Casos suspeitos Casos descartados
 10671 Casos acompanhados 

pelo Departamento de Saúde

4916 Casos 
acompanhados 
pelo Departamento 
de Saúde

 4896 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar

0     Casos acompanhados pelo Departamento de Saúde
0     Isolamento domiciliar
0     Em internação hospitalar  15587 Total de atendimentos

20 Óbitos
0  Em leito de 
observação na 
Policlínica Municipal
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Sábado tem cinema para as crianças

Apelo ao bom senso !

Tenho amigos, familia-
res e conhecidos que irão 
votar em um personagem 
que traz medo e apreensão 
para a democracia e o Es-
tado de Direito. Qualquer 
expressão autoritária e ex-
tremista, seja de esquerda 
ou de direita, é abominável. 
Querer transformar o Bra-

sil, país constitucionalmente 
laico, em palco de conflitos 
religiosos, além dos conflitos 
ideológicos, já é demais. Atra-
vessa uma fronteira tênue 
que jamais deveria ser atra-
vessada, pois coloca em risco 
tudo que foi conquistado de 
1988 até agora.

 É lamentável ver ami-
gos e familiares declarando 
voto contra qualquer lógica 
de decência democrática. O 
parlamento já foi renovado 
com maioria de direita e fica 
impossível pensar que não 
seja absolutamente necessá-
rio preservar a democracia 
através do voto contrário ao 
personagem autoritário, mi-
sógino, homofóbico, sexista, 

armamentista e, mais do que 
tudo, sem noção e respeito aos 
valores da nação brasileira! 

Respeito o debate franco e 
democrático sobre ideologia, 
sobre políticas públicas e mes-
mo sobre os valores éticos e 
morais em constante mutação 
sempre que se respeitem os 
valores invioláveis de direito 
humano proclamado pela in-
teira comunidade das Nações 
Unidas e que são, justamen-
te, chamados de direito “erga 
omnes”, que jamais hão de ser 
violados pela humanidade. 

O equilíbrio de poder é 
preciso ser preservado: se há 
maioria ideologicamente uni-
forme no Congresso, então 
o Poder Executivo há de ser 

contrabalanceado através da 
eleição de um político opo-
sitor. Concentrar o poder em 
um presidente que quer do-
minar o Legislativo e o Judici-
ário vai transformar o Brasil 
em uma pseudo-teocracia de 
direita não democrática pior 
que os regimes chavistas. A 
única diferença é que aqui 
será uma ditadura de direita 
e não de esquerda. 

O meu desejo mais pro-
fundo é que um dia a popu-
lação brasileira seja suficien-
temente educada para poder 
votar segundo opinião ela-
borada e refinada através do 
conhecimento jurídico e de 
direito – e não pelo populis-
mo barato que aliena as mas-

sas infelizmente ainda caren-
tes não só de alimentos, mas 
também de educação formal 
e acadêmica. O certo não está 
na extrema direita, nem na 
extrema esquerda. O certo 
está no equilíbrio de políticas 
públicas que abracem o me-
lhor para o país, sejam essas 
de esquerda ou de direita. 

Deus salve o Brasil da te-
ocracia fajuta, dos conflitos 
religiosos jamais existidos, 
da ditadura extremista. Me-
recemos equilíbrio e muita, 
muita educação formal para 
afastar fake news e iluminar 
os bons valores humanos 
que deveriam promover a 
ordem e o progresso do Bra-
sil e da humanidade. 

No sábado, dia 15, o filme 
Pets Unidos será exibido no 
Salão Comunitário do bairro 
Fundão, às 19h. O número de 
vagas na sessão de cinema 
é  limitado para garantir a 
segurança e comodidade de 
todos. A entrada se dará por 
ordem de chegada.

A atração faz parte da pro-
gramação especial para cele-
brar os 31 anos de Holambra, 
que serão comemorados em 
27 de outubro.

Esta semana, em função do 
Dia das Crianças, as atividades 
foram dedicadas aos peque-
nos, com  a exibição do filme 

Trolls 2 na terça e na quarta, 
dia 12,  muita animação no 
Parque das Crianças com apre-
sentação de shows de mágica, 
de palhaços e teatro, além de 
muita diversão nos  brinque-
dos infláveis e da distribuição 
gratuita de algodão-doce e pi-
poca para a criançada.



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 14 de outubro de 202266

www.jcholambra.com

Esportes6

Confira os 
resultados da 
12a rodada:

Confira a tabela dos próximos jogos:
Sexta-feira, 14 de outubro, 19h: Imigrantes x Galáticos (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 14 de outubro, 20h40: Figueirense x Internacional (Estádio Municipal)

Sábado, 15 de outubro, 14h45: Resenha x Los Hermanos (Estádio Municipal)

Sábado, 15 de outubro, 16h45: Joinville x Nacional (Estádio Municipal)

Domingo, 16 de outubro, 8h30: Jack Flores x Tamo Junto (Estádio Municipal)

Domingo, 16 de outubro, 10h30: CRB x Tokka Natural (Estádio Municipal)

Domingo, 16 de outubro, 8h30: Galunáticos x Real Conquista (Campo do Fundão)

Domingo, 16 de outubro, 10h30: Brasiliense x Grêmio Holambra (Campo do Fundão)
Tamo Junto 2 x 0 Los Hermanos

Grêmio Holambra 0 x 1 Vila Nova

Jack Flores 3 x 0 Joinville

Internacional 0 x 3 CRB

Galáticos 2 x 2 Galunáticos

Real Conquista 2 x 1 Figueirense

Nacional 0 x 8 Brasiliense

Tokka Natural 1 x 3 Resenha

Bar Sem Lona 3 x 8 Imigrantes

Amadorzão entra na 13ª 
rodada e jogos seguem 

até domingo

Na noite de ontem, 
13/10, o Campeonato de 
Futebol Amador entrou em 
nova fase da competição. A 
primeira partida foi entre 
Vila Nova e Bar Sem Lona 
(até o fechamento dessa 
edição a partida estava em 
andamento).

Dezoito equipes dis-

Torneios de Vôlei e 
Basquete acontecem no 

próximo mês

A Prefeitura de Holam-
bra abre na próxima segun-
da-feira, dia 17 de outubro, 
inscrições para dois torneios 
esportivos que serão rea-
lizados, em novembro, no 
Ginásio Municipal. Para par-
ticipar é preciso manifestar 
interesse presencialmente, 
no Departamento Municipal 
de Esportes, que fica na Rua 
Dr. Jorge Latour, s/nº, no Par-
que dos Ipês. É necessário 
apresentar Cartão Cidadão.

A primeira competição 
prevista é a de Basquete 
3x3, nas categorias femini-
na e masculina. Podem se 
inscrever holambrenses de 
todas as idades. As disputas 
ocorrerão em 6 de novem-
bro, entre 8h e 18h.

Já nos dias 13, 20 e 27, 
a partir das 8h, ocorrerá o 
torneio de vôlei nas catego-
rias feminina, masculina e 
mista, também com parti-
cipantes de qualquer idade.

“As equipes que ficarem 
em 1º e 2º lugares em cada 
uma das categorias rece-
berão troféus e medalhas”, 
explicou o diretor da pasta, 
André Luís Buzzerio. “Nos-
so objetivo é promover a 
confraternização dos ho-
lambrenses e incentivar a 
prática de atividades físicas. 
Faço um convite para que a 
população monte equipes e 
participe”.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone (19) 3802-4711.

putam o título do torneio. 
A final está prevista para 
acontecer no dia 10 de de-
zembro. Os times campeão 

e vice-campeão, o artilheiro 
do torneio e o goleiro menos 
vazado da competição rece-
berão troféus e medalhas.



7

www.jcholambra.com

77

www.jcholambra.com

Classificados Holambra, 14 de outubro de 2022 7

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 



8

www.jcholambra.com

Geral88

www.jcholambra.com

ClassificadosHolambra, 14 de outubro de 20228

Quando compreenderes que a tua alegria depende 
exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento

● EMPREGOS ●

HOLAMBRAVAGAS

- OPERADOR LOGÍSTICO:
Atribuições: Realizar conferência e separação de notas fiscais. Monta-
gem 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, disponibili-
dade de horário. 

- AUXILIAR DE LOJA:
Atribuições: Realizar a reposição e exposição dos produtos das gôndo-
las, atendimento ao cliente quando solicitado, rega de flores e plantas, lim-
peza e organização de loja. Requisitos: Ensino médio completo. Diferencial 
experiência com flores e plantas.

- AUXILIAR DE CARGA:
Atribuições: Auxiliar na conferência, separação e montagem da carga. 
Organização e limpeza do pátio. Requisitos: Experiência anterior na Produ-
ção 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 com-
pleto; Experiência anterior na função com carreta e/ou bitrem. CNH E.

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

INTERESSADOS ENCAMINHAR CV  
PARA HOLAMBRA.VAGAS@GMAIL.COM

Contrata-se Babá
Responsabilidades: Cuidar de 1 bebê, 
acompanhar a mãe, ajudando com a 
higiene, e alimentação do bebê. 
Requisitos: Ensino Médio Completo; 
Experiência na função; Apaixonada por 
crianças; Possuir CNH (obrigatório)
Local: Condomínio Duas Marias - 
Holambra
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte
Horário: Segunda a Quinta das 7:00 às 
17:00h e Sexta-feira das 7:00h às 16:30h

Enviar currículo com assunto “Babá” 
para holambrarecruta@gmail.com

 

 
TERMO DE ENCERRAMENTO 

SELEÇÃO PÚBLICA 05/2018 – HOLAMBRA 
Tendo em vista o que estabelece no Edital de Abertura da 
Seleção Pública n.º 05/2018 – HOLAMBRA, uma vez decorrido 
o prazo de sua vigência, qual seja 2 (dois) anos, já prorrogado 
uma vez por igual período, o Superintendente do Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável, por meio 
deste termo e no uso de suas atribuições estatutárias, torna 
público o encerramento da Seleção Pública n.º 05/2018 – 
HOLAMBRA. 

Cosmópolis, 13 de outubro de 2022 
JULIO CEZAR SIMON CARMONA 

Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável - CONDESU 

Vem aí a Edição 
Especial Impressa 
para comemorar o 

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

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

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. Te-
lefone: (19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmi-
ca, texturas e novas tendências. Técnica pro-
fissional 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 ●
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A Fundação Seade, do 
Governo do Estado, produz 
e divulga mensalmente um 
estudo riquíssimo, chama-
do “Piesp – Pesquisa de In-
vestimentos no Estado de 
São Paulo”, que busca ma-
pear todos os investimen-
tos produtivos anunciados. 
Trata-se de uma ferramenta 
inovadora e de grande utili-
dade para a gestão pública.

Para a alegria de econo-
mistas e demais analistas, 
os dados são organizados 
por Região Administrativa 
do Estado, Município, Setor 
de Atividade, Subsetor, Tipo 
(implantação, ampliação ou 
modernização), Razão So-
cial do Investidor, além do 
montante (valor) anuncia-
do. Tudo isso compõe subs-
tancial base de dados men-
sal, disponível desde 2012.

O método que leva a tal 
excelência tem como base 
uso de tecnologia, que, 
através de robôs, varre dia-
riamente as publicações 
eletrônicas de mais de 40 
jornais paulistas impressos 
em busca de notícias de in-
vestimentos. Quando loca-
lizadas, ainda passam por 
abordagem dos pesquisa-
dores para confirmar com 
o investidor se a notícia é 
verdadeira, para só depois 
entrar na base.

Vale destacar que a Pes-
quisa não garante que o in-
vestimento se concretizará, 
pois o foco está, de fato, no 
anúncio. Serve como instru-
mento de medição do clima 
econômico para aquele se-
tor ou naquele município, o 
que é de suma importância.

Podemos ilustrar o vo-
lume de informações com o 
dado de que apenas nos 90 
municípios da Região Ad-
ministrativa de Campinas 
(RAC), no período de janeiro 
a agosto de 2022, cerca de 
R$ 17 bilhões em anúncios 
de investimentos estão ma-
peados na base. Também, a 
mesma região já responde 
por cerca de 15% de todos 
os investimentos produtivos 

em Saúde no Estado.
Contudo, o aspecto ne-

gativo é que ao analisar 
Holambra verificamos que 
o último anúncio de investi-
mento se deu em 2018, pela 
indicação do Boulevard Bu-
siness Hotel de investir R$ 
40 milhões no município, o 
que poderia sugerir esfria-
mento do clima econômico 
local. Mas é evidente que a 
avaliação não condiz com a 
realidade.

O problema é que os 
anúncios não estão che-
gando, na forma de notícia, 
aos veículos de imprensa 
integrantes da metodologia 
(periodicamente revisados 
conforme tiragem e veicu-
lação), que tem seus repre-
sentantes na Região Metro-
politana de Campinas. Em 
que pese o grande trabalho 
da valorosa imprensa ho-
lambrense, seria muito im-
portante que Poder Público 
ou sociedade civil organiza-
da se comprometesse em 
disseminar as informações 
para chegar também aos 
destinos certos.

Mesmo que a Cidade das 
Flores já se beneficie da 
indicação do investimento 
no Município, a listagem 
na base da Piesp pode ser 
entendida como uma vi-
trine de alto desempenho 
para ciclo virtuoso. Se um 
investidor mapear que um 
potencial fornecedor de 
matéria-prima ou insumos 
de seu negócio se insta-
lou na cidade, por conta da 
vantagem logística ela pode 
ser alvo de futura aposta de 
seus negócios.

Também, além de divul-
gar, Holambra deve zelar 
pela qualidade de inves-
timentos a atrair, visando 
estimular a grande vocação 
instalada para a Economia 
de Baixo Carbono, caminho 
global ao desenvolvimento.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Projeção aos investimentos 
em Holambra

Águas de Holambra inicia 
projeto de ampliação da 

ETA Tulipas

de juntas, e excelentes carac-
terísticas hidráulicas, maior 
rapidez na obra, entre outros 
benefícios.

Menor impacto
Para realizar a implanta-

ção da adutora com menor 
intervenção na pavimenta-
ção por onde a nova rede irá 
transcorrer, a equipe técnica 
optou por executar a obra 
pelo Método Não Destrutivo 

(MND). Alan explica: “A tec-
nologia não destrutiva para 
instalação de tubulações não 
necessita da abertura de va-
las, por isso é uma obra ‘mais 
limpa’, sem grandes interven-
ções no pavimento, uma so-
lução segura, simples e rápi-
da, além de promover menor 
grau de interferência com o 
tráfego de veículos e com os 
imóveis localizados no traje-
to da adutora”.

Sempre focada em garan-
tir abastecimento de qualida-
de e segurança operacional, a 
concessionária Águas de Ho-
lambra inicia, nesse mês de 
outubro, as obras de amplia-
ção da ETA (Estação de Tra-
tamento de Água) Tulipas, 
que centralizará o tratamen-
to de água de todo o muni-
cípio. A ampliação permitirá 
que a produção de água pas-
se dos 50 litros/segundo atu-
ais para 120 litros/segundo 
quando pronta. A previsão é 
de que as obras estejam con-
cluídas até o segundo semes-
tre de 2023.

O início da obra de amplia-
ção contempla a implantação 
de tubulação para transporte 
de água bruta (adutora) e a 
infraestrutura civil, ou seja, a 
instalação das bases de con-
creto para sustentação dos 
módulos compactos, além 
de toda a montagem hidro-
mecânica e elétrica, que con-
templam as obras de amplia-
ção da unidade.

Implantação de adutora
Como parte das obras de 

ampliação do sistema de pro-
dução e tratamento de água 
do município, é necessária a 
implantação de uma adutora 
que transporta água bruta 
até a ETA Tulipas. “A aduto-
ra de 1.400 metros que será 
implantada terá diâmetro de 
355 milímetros, com mate-
rial PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), permitindo o au-
mento de vazão a ser tratada 
na ETA Tulipas”, explica Alan.

O PEAD é um dos mate-
riais mais modernos devido 
à elevada resistência ao im-
pacto e à abrasão, leveza, fle-
xibilidade, reduzido número 
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Nota de Repúdio

O  SBT, por meio de sua assessora Maisa Alves, declarou profundo repúdio pela violência sofrida na terça-feira (11) pela equipe 
de reportagem da TV Tribuna, sua afiliada em Vitória (Espírito Santo).  Durante a cobertura de um confronto entre policiais e crimi-

nosos no Complexo da Penha, um carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado e alvo de tiros. Além disso, o motorista da emissora, 
que estava dentro do veículo, foi arrastado para fora do mesmo e agredido por traficantes. A emissora  irá acompanhar as medidas tomadas pelas 

autoridades locais para garantir que o caso seja cuidadosamente apurado e oferece apoio à TV Tribuna e à sua equipe de jornalismo. Pois é, está cada vez mais 
difícil de exercer a profissão de jornalista/repórter.

Eliminação por causa da coxinha

Fim da linha para Marília, de 37 anos. Na noite dessa terça-
-feira (11), a participante deixou o MasterChef Profissionais 
após servir uma coxinha inspirada em um “PF”. O prato foi 
preparado com massa de arroz e feijão e recheio de frango. 
Na ocasião, os competidores tinham de reinventar receitas 
que fazem parte do dia a dia dos brasileiros, mas embora 
a ideia tenha sido inovadora, a execução não agradou os 
jurados. A noite foi de reviravolta para a nordestina. Ape-
sar de ter vencido a prova de serviço ao lado de Enzo e 
Wilson, pelas regras do jogo, apenas duas pessoas do trio 
poderiam subir ao mezanino, o que fez com que ela fosse 
escolhida por Henrique Fogaça para a berlinda por ter se 
atrapalhado em alguns processos da sobremesa. 

O homenageado da vez

O romantismo do Rei em “Evidências”

Desde sua fundação em 2017, a União Brasileira dos Compositores (UBC), principal sociedade de 
autores do país, realizará no dia 8 de novembro a 6ª edição do Prêmio UBC, cujo grande home-
nageado será o cantor e compositor Alceu Valença. Autor de mais de 300 canções registradas, o 
artista receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro em cerimônia na sede da entidade, no centro 
do Rio de Janeiro. Além disso, como ocorreu em anos anteriores, a noite contará com um show-
-tributo à obra de Alceu, com a participação de vários artistas, de diferentes gerações. “Recebo 
com muita alegria a homenagem da União Brasileira dos Compositores. É um prêmio que esten-
do aos cantadores do Brasil profundo, que constituem a matéria prima da minha música. O que 
faço muitas vezes é ligar essas referências na tomada, aquilo que Luiz Gonzaga definiu como 
uma banda de pífanos elétrica. Primeiro sou são-bentense, depois pernambucano, brasileiro e 
cidadão do mundo. É este o reconhecimento que a UBC confere a mim e todo o manancial de 
identidade que minha obra traduz”, afirma Alceu Valença, autor de clássicos como “Anunciação”, 
“Como Dois Animais”, “Morena Tropicana”, “Táxi Lunar” e “La Belle De Jour”, entre outros. Na es-
treia do Prêmio UBC, em 2017, o homenageado foi Gilberto Gil. Nos anos seguintes, Erasmo Car-
los, Milton Nascimento, Herbert Vianna e Djavan receberam a honraria.

O rei Roberto Carlos está com novo lançamento 
nas plataformas e emissoras de rádio. Ele acaba 
de apresentar pela Sony Music sua releitura para 
o clássico “Evidências”, lançado originalmente por 
Chitãozinho e Xororó em 1990 e desde então re-
gravado por artistas variados, além de nunca ter 
saído da programação das FMs e de figurar em 
milhares de playlists nas plataformas. A gravação, 
com a interpretação carregada de romantismo, 
como é comum no cancioneiro de Roberto, faz 
parte da trilha sonora da nova novela das 21h da 
Rede Globo, “Travessia”, escrita por Glória Perez, 
que estreou na segunda-feira, 10.


