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Holambrenses são aprovados nos 
vestibulares mais concorridos do Estado
Eles vêm de escolas pública e privada. O que possuem em comum? Dedicação, empenho e disciplina. Holambrenses contam suas experiências 
de passarem nos vestibulares mais concorridos e serem aprovados em mais de uma universidade pública do Estado de São Paulo. 6 e 7

Cuidados especiais 
no Dia das 
Mulheres

Sábado é dia de atualizar 
as doses contra Covid-19
Nesse dia em que muitas pessoas não trabalham 
é possível reunir a família para ir até uma das 
unidades, Imigrantes ou Santa Margarida, e re-
ceber a dose que está faltando.

Prorrogado para o dia 20 o vencimento da 
cota única e primeira parcela do IPTU e outros 
tributos municipais

Balança comercial

Importações em Holambra chegam à 
casa dos 48 milhões de dólares em 2022
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Há apenas dois anos atrás o 
nosso planeta azul vivia momen-
tos de um cinza aterrador, com 
pessoas morrendo, valas comuns, 
corpos armazenados em contê-
ineres e hospitais em estado de 
caos. A Covid-19 tomou o mundo. 
E a recuperação, é preciso dizer, 
se deu a partir de uma só prota-
gonista: a vacina.

O vírus e suas inúmeras mu-
tações permanecem ainda entre 
nós. Menos assustador, mas não 
menos perigoso. Estamos, pouco 

a pouco, nos acostumando nova-
mente à velha realidade. E esse 
bem-estar tem condicionantes 
que não podem, em hipótese al-
guma, serem esquecidas. O mais 
novo imunizante contra essa 
ameaça já está entre nós: a dose 
bivalente da Pfizer, com mais 
amplo espectro de ação contra o 
coronavírus e suas subvariantes 
mais recentes, como a ômicron, 
de mais rápido contágio.

Holambra já dispõe de aten-
dimento. Começou com aplica-

ções para maiores de 70 anos e, 
agora, assiste moradores a partir 
dos 60, além de imunossuprimi-
dos com mais de 12. Uma dose 
necessária de reforço da espe-
rança. Atualizada. Feita para 
que possamos seguir construin-
do lembranças melhores para 
o futuro que se aproxima. Está, 
como não esteve quando perdía-
mos milhares de compatriotas e 
amigos diariamente, nas nossas 
mãos. Hora de levarmos também 
aos nossos braços. Vacine-se!

Nova vacina, esperança redobrada
Histórias de Dona Ilda

havia aprendido a manobrar os 
controles da nova TV melhor do 
que todos nós. E agora? Deixar 
por tantos dias um aparelho 
novinho, tão caro na época ao 
“Deus dará”? Realmente seria 
preocupante.

Então pensamos o seguinte: 
um pequeno fio externo pode-
ria ser desconectado e assim, 
com este recurso, a moça não 
conseguiria mexer na nossa TV 
novinha.

-“A TV deu defeito. Não cha-
me o técnico porque ela está 
na garantia!”. (constantemente 
ela chamava técnicos das mais 
diversas áreas e só após os devi-
dos consertos ela nos apresen-
tava  as contas).

Partimos felizes para nosso 
merecido repouso. No mesmo 
dia o telefone nos chama:

-“A senhora não precisa 
mais chamar o técnico. Já des-
cobri o defeito! Era um fio de-
sencostado!”

Ao mesmo tempo em que 
ela exultava pela glória de ter 
descoberto o defeito, nós em-
basbacados nem sabíamos o 
que dizer ou fazer!  Mas, trocan-
do as alunas de suas turmas, 
beijando visitas de cerimônia 
que recebíamos, deitando e 
rolando em nossa televisão no-
vinha, chamando técnicos sem 
ordem de ninguém, tenho mui-
ta saudade de você, Aracy, pela 
sua amizade e tranquilidade 
que nos deu durante 12 anos!

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

•  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

Por oportuno, transcrevo 
este artigo publicado aqui exa-
tos cinco anos atrás. O tempo 
passa célere, a História não per-
doa com seus registros irreto-
cáveis e a saudade de um país 
que já foi, queda mergulhada 
no fundo do baú.    

A Proclamação da República 
Brasileira foi um golpe de Esta-
do político-militar liderado pelo 
marechal Manuel Deodoro da 
Fonseca em 15 de novembro 
de 1889 - que instaurou a forma 
republicana presidencialista de 
governo no Brasil encerrando 
a monarquia constitucional 
parlamentarista do Império e, 
por conseguinte, destituindo e 
deportando o então chefe de 
estado, Imperador D. Pedro II. 

O resto da História você es-
tudou na escola.

Mas são poucos os que co-
nhecem importante parte da 
história do “alcunhado” Magnâ-
nimo – segundo e último impe-
rador do Império do Brasil.  

D. Pedro II não era um per-
sonagem sem qualquer brilho, 
inculto, déspota, que desde-
nhava sua colônia e ignorava o 
bem-estar do povo, haja vista 
que ao subir ao trono em 1840, 

92% da população brasileira 
era analfabeta. E que, no último 
ano de reinado, em 1849, a taxa 
havia caído para 56% devido ao 
seu grande incentivo à educa-
ção, construção de faculdades 
e, principalmente, inúmeras es-
colas que tinham como modelo 
o excelente e conceituado Colé-
gio Pedro II - tradicional institui-
ção de ensino público federal, 
no Rio de Janeiro.  

E mais: no período 1860-
1889 o Brasil foi o primeiro país 
da América Latina, e o segundo 
do mundo, a ter ensino espe-
cial para deficientes auditivos e 
visuais. À frente de europeus e 
norte-americanos.

Inacreditável conceber-se, 
nos dias de hoje, que em 1880 
o Brasil era a 4ª economia do 
planeta e, ainda, que no perío-
do 1860-1889 a média do cres-
cimento econômico tenha sido 
de 8,81% ao ano. E, ainda, que 
tenha sido o maior construtor 
de estradas de ferro com mais 
de 26 mil km país afora. A malha 
ferroviária hoje, mais de um sé-
culo depois, cresceu pífios 3.000 
km. Para um país de dimensões 
continentais... Planejamento es-
tratégico módico?

Mantendo o foco na econo-
mia, a média de inflação entre 
1850 e 1869 – acredite - foi de 
1,08% e a moeda brasileira tinha 
o mesmo valor do dólar e da li-
bra esterlina. Saudosa memória.

Registre-se, também, que 
em 1887 D. Pedro II recebeu di-
plomas honorários de Botânica 
e |Astronomia pela Universidade 
de Cambridge (Inglaterra). Afi-
nal, para um monarca que falava 
fluentemente 17 idiomas, sua 
contribuição para o desenvol-
vimento cultural do país a hon-
raria não surpreende. Quanta 
degradação desde então!

Mas aquele Brasil sucumbiu, 
sumiu!

E agora, vivendo momentos 
de grande incerteza, só nos res-
ta olhar “para trás” e orar para 
que possamos superar as difi-
culdades que não são poucas. 

Só nos falta identificar um 
“Magnânimo”! 

E mais não digo.

(Fonte das informações: Biblio-
teca Nacional RJ, IMS RJ, Diário de 
Pedro II, Acervo Museu Imperial de 
Petrópolis-RJ, IHGB, FGV, Museu 
Nacional – RJ, Bibliografia de José 
Murilo de Carvalho)

Acredite: este país já foi assim

Não precisa 
chamar o 
técnico

Ela trabalhava conosco há 
mais de dez anos. Excelente, 
com a convivência passou a 
integrar a família, conhecen-
do todos os hábitos, alegrias e 
problemas. Se eu tivesse regis-
trado as centenas de fatos pi-
torescos que então ocorreram, 
teria assunto para um volume 
de muitas páginas.

Certa vez quando trabalhá-
vamos na PUC-Campinas ela, 
eficientíssima, olhos acesos, 
gritou, espevitada, quando nos 
viu chegando em casa:

-“Depressa! O Reitor quer 
falar com vocês ao telefone, ur-
gente!” 

- No mesmo minuto tenta-
mos o contato, já que o telefo-
ne estava desligado. Não o en-
contramos, felizmente, porque 
mais tarde liga nosso amigo 
Heitor, para tratar de assunto 
premente! Ou seja, apenas uma 
letra e o cenário todo mudara!

Ao ouvir comentários sobre 
currículos, dentro de sua sim-
plicidade, pediu que eu escre-
vesse à máquina o seu. Até que 
daria um belo currículo: certifi-
cados expedidos pela própria 
vida, que desenvolveram seu 
espírito de iniciativa e estimula-
ram sua agilidade de raciocínio!

Outra vez, vejo chegar em 
casa, em direção ao atelier para 
as aulas, uma aluna de pintura 
diferente, que pertencia a outra 
turma e me admirei.   

- “ Como você adivinhou 
que havia uma vaga hoje?”

- “ A sua ajudante me infor-
mou e me trocou de turma”.

Porém, o fato que mais me 
impressionou, foi quando com-
pramos TV em cores, logo nos 
primeiros lançamentos e tería-
mos que imediatamente viajar. 
A nossa ajudante em foco já 
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Casos da doença voltam 
a cair na última semana

Holambra realiza vacinação
contra Covid-19 amanhã

Holambra confirmou, ao longo dos últimos 
dias, 4 novos casos de Covid-19, segundo bo-
letim divulgado pelo Departamento Municipal 
de Saúde. Na semana anterior, foram 12 casos.

De acordo com a enfermeira da Vigilância 

Epidemiológica de Holambra, Wilma Gomes, 
“A higienização frequente das mãos precisa 
ser mantida. Também é fundamental garantir 
todas as doses disponíveis da vacina contra a 
doença. Não podemos nos descuidar”.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
realiza neste sábado, dia 11 
de março, a vacinação de mo-
radores contra a Covid-19. O 
atendimento ocorrerá entre 
8h e 13h nas Unidades Bá-
sicas do Imigrantes e Santa 
Margarida – esta, no bairro 
Jardim das Tulipas.

Poderão receber a vacina 
bivalente, que oferece uma 
proteção ainda maior con-
tra a cepa original do coro-
navírus e também contra as 
subvariantes ômicron, ho-
lambrenses a partir de 60 
anos que tenham tomado 

pelo menos duas doses do 
imunizante contra a doença. 
A última delas, é importan-
te ressaltar, deve ter sido há 
pelo menos 4 meses. Pesso-
as imunossuprimidas acima 
de 12 anos também serão 
vacinadas.

No caso da vacina comum 
(monovalente), estarão dis-
poníveis 3ª e 4ª doses para 
pessoas acima de 18 anos; 
1ª, 2ª e 3ª doses para mora-
dores entre 12 e 17 anos; e 
a 3ª dose para holambrenses 
de 3 a 11 anos.

Em todos os casos é ne-
cessário apresentar docu-

mento de identidade com 
foto e caderneta de vacina-
ção. “Sábado é um dia em 
que muitas pessoas não 
trabalham e é possível reu-
nir a família para ir até uma 
unidade receber a dose”, ex-
plicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “O vírus segue em 
circulação e é fundamental 
garantir a proteção”.

Ele informa ainda que 
crianças de 3 e 4 anos que 
ainda não iniciaram o ciclo 
de vacina contra a doença 
devem aguardar a chegada 
de novas doses.

Os números de 
telefone dos servi-
ços de saúde de 
Holambra serão 
alterados a par-
tir do dia 13 de 
março, próxima 
segunda-feira. A 
finalidade da mu-
dança é colocar em 
prática atualizações tecnoló-
gicas que irão permitir, entre 
outras melhorias, economia 

aos cofres públicos.
“Essa mudança 

será extremamen-
te benéfica, uma 
vez que passare-
mos do sistema 
analógico para 

o digital. Isso nos 
permitirá chamadas 

com mais qualidade e 
também redução de custos”, 
explicou o diretor municipal 
de Comunicação e Tecnologia 

da Informação, Yuri Pinheiro. 
“Os números de todos os de-
partamentos e serviços ofere-
cidos pelo município passarão 
por esta atualização de forma 
gradual”.

Ainda de acordo com ele, 
o número do Serviço de Am-
bulância, o 192, não sofrerá 
alteração. O mesmo vale para 
a Policlínica Municipal, que 
segue atendendo pelo (19) 
3802-1555.

Saúde atende em novos números 
a partir de segunda-feira

Confira os novos números de 
telefone dos serviços de saúde:
Policlínica Municipal: (19) 3802-1555
PSF Santa Margarida: (19) 3802-7963
PSF Imigrantes: (19) 3802-7964
PSF Palmeiras: (19) 3802-7965
PSF Fundão: (19) 3802-7966
Academia da Saúde: (19) 3802-7979
Vigilância Ambiental: (19) 3802-7978
Vigilância Sanitária: (19) 3802-7975
Clínica Veterinária Meu Pet: (19) 3802-7977
CAPS Holambra: (19) 3802-7976
Serviço de Ambulância: 192
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Prefeitura prorroga prazo 
de cota única e primeira 

parcela de IPTU

A Prefeitura de Holambra 
decretou nesta quarta-feira, 
dia 8 de março, a prorroga-
ção do vencimento da cota 
única e da primeira parcela 
do IPTU e de outros tributos 
municipais para até o dia 20 
desse mês. Originalmente, 
o prazo para pagamento do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano e das taxas de Coleta 
de Lixo Rural, Vigilância Sa-
nitária e Alvará seguia ape-
nas até o dia 10, enquanto o 
ISS estava fixado para dia 15. 
Para quem optar pelo paga-
mento parcelado, os demais 
vencimentos permanecem 
os mesmos, sem alteração.

De acordo com o dire-
tor municipal de Finanças, 
Rodolfo Silva Pinto, a ex-
tensão do prazo se justifica 
pelo atraso dos Correios na 
entrega dos carnês em algu-
mas localidades. “Sabemos 
que os carnês digitais já 

estão disponíveis há algum 
tempo no site da Prefeitura, 
mas optamos por oferecer 
mais tempo ao morador por 
conta desse atraso”, disse.

Para acessar a versão 
eletrônica dos boletos, o 
contribuinte deve localizar 
em www.holambra.sp.gov.
br a guia “IPTU e Tributos 
Municipais”, na aba de Ser-
viços. Os carnês estão di-
vididos em três módulos: 
Rural, para recolhimento da 
Coleta de Lixo Rural; Imobi-
liário, para boletos do IPTU; 
e Mobiliário, para tributa-
ção de ISS Fixo, Alvará e Vi-
gilância Sanitária.

Ainda segundo Rodol-
fo, o valor do IPTU sofreu 
esse ano reajuste de 6,47% 
– equivalente à inflação dos 
últimos 12 meses, segundo 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). A expectativa é que 

a arrecadação, em 2023, 
seja de R$ 8,5 milhões. “O 
IPTU é uma das principais 
fontes de arrecadação da ci-
dade. E, neste caso, o valor 
pago fica integralmente no 
município”, explicou.

Os locais credenciados 
para pagamento do IPTU 
e de outros tributos muni-
cipais, até a data de venci-
mento, são as agências ban-
cárias Sicredi, Sicoob, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco e Itaú.

Quem optar pelo paga-
mento à vista, em cota úni-
ca, terá o benefício de 10% 
de desconto, assegurado 
por Lei Municipal. Se pre-
ferir, o contribuinte pode 
parcelar o tributo em até 10 
vezes, com a última mensa-
lidade prevista para o dia 10 
de dezembro de 2023. Nes-
ses casos, não há desconto 
sobre o valor do boleto.

Imposto de Renda 2023

Prazo para entrega 
da declaração tem 

data estendida

A Receita Federal infor-
mou que o prazo para entre-
ga da declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física será 
ampliado. Este ano, o contri-
buinte terá entre 15 de mar-
ço a 31 de maio para enviar o 
documento. O limite estendi-
do é uma oportunidade para 
reunir documentos que com-
provem rendimentos, despe-
sas, bens e outras informa-
ções exigidas pelo Fisco.

Além da mudança no iní-
cio e no prazo-limite para a 
entrega da declaração, em 
2023 a Receita Federal vai 
disponibilizar a todos os 
contribuintes a declaração 
pré-preenchida. O modelo 
de preenchimento de qua-
se todas as informações de 
forma automática estava 
disponível desde 2014, mas 
apenas para quem tinha cer-
tificação digital. Este ano, 
para usar a ferramenta, o de-

clarante precisa apenas ter 
uma conta gov.br nos níveis 
“prata” ou “ouro”.

A entrega da declaração 
por pessoa física dentro do 
prazo estabelecido é outro 
ponto a ser observado com 
rigor.De acordo com as nor-
mas vigentes até o momen-
to, a entrega da declaração 
após a data-limite, pode sub-
meter o contribuinte a uma 
multa de até 20% do valor 
do IR devido. Não sendo qui-
tada a multa, o contribuinte 
também poderá ter proble-
mas com a regularidade do 
CPF. Em situação ainda mais 
grave, quem não apresentar 
a declaração de rendimentos 
será notificado pela Receita 
a esclarecer a situação e terá 
de explicitar a movimenta-
ção financeira, os seus bens 
etc, além de ser autuado 
com uma penalidade muito 
maior.
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Mulheres cadastradas em programas sociais 

recebem cuidados especiais no seu dia

A Prefeitura e o Fundo So-
cial de Holambra se uniram 
para promover uma ação es-
pecial no Dia Internacional 
das mulheres. Foram dispo-
nibilizados gratuitamente no 
Salão da Terceira Idade, du-
rante todo o dia, serviços de 

corte de cabelo, hidratação 
capilar, design de sobrance-
lha, manicure, pedicure, mas-
sagem corporal e maquia-
gem. As participantes foram 
contactadas previamente 
pelo Centro de Referência da 
Assistência Social, o CRAS, e 

os atendimentos, agendados. 
Uma importante iniciativa 
que tem a finalidade de ele-
var a autoestima destas mu-
lheres.

“Muitas vezes, em função 
do trabalho, das obrigações 
diárias e até mesmo da falta 

de condições, já que outras 
coisas precisam ser prioriza-
das no orçamento do lar, isso 
acaba sendo deixado de lado. 
E a gente sabe que o cuidado 
com a aparência influencia 
diretamente na nossa saúde 
física e mental”, explicou a 

primeira-dama e presidente 
voluntária do Fundo Social de 
Solidariedade, Yvonne Schou-
ten Capato, que acompanhou 
a atividade ao lado do prefeito 
Fernando Capato e da direto-
ra da pasta, Viviane Furgeri, 
no início da manhã. 

Além desta ação, durante o dia o prefeito e o vice, Miguel Esperança, entregaram botões de rosa 
e chocolates para as servidoras municipais. “Uma singela homenagem e, especialmente, um re-
conhecimento pela contribuição de cada uma ao funcionalismo público da cidade”, falou Capato. 
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Holambrenses compartilham experiência  

de aprovação em vestibulares  concorridos

Da redação

Ao concluir o ensino mé-
dio os jovens alcançam o tão 
aguardado momento de es-
colher um curso de gradua-
ção, uma boa instituição de 
ensino. De estudarem e se 
prepararem psicologicamen-
te para esse novo desafio.

Conquistar uma vaga 
em uma das principais uni-
versidades do Brasil é um 
objetivo almejado por mui-

tos estudantes. No entanto, 
passar pelo desafio do ves-
tibular não é tarefa simples, 
principalmente para alunos 
de escolas públicas que, por 
terem menos recursos à dis-
posição, encontram dificul-
dades ainda maiores para 
ingressarem em boas uni-
versidades.

“Bichos” holambrenses, 
vindos de escolas públicas e 
particulares, são unânimes 
em afirmar que, para este 

sonho ser realizado, são ne-
cessários intensa prepara-
ção e planejamento ao longo 
dos três anos finais da esco-
la, além de foco tanto na sala 
de aula como em pesquisas 
e estudos extraclasse, por 
conta própria. Acompanhe 
depoimentos desses jovens 
que dividem suas conquistas 
e, sobretudo, servem como 
dicas e inspiração para ou-
tros estudantes em suas jor-
nadas.

Conheça a dedicação e barreiras enfrentadas por alunos de Holambra 
que conquistaram uma vaga em universidades de referência

“Em 2020 fui aprovado no Concurso de Bolsas para alunos da escola pública e cursei o Ensino Médio 
na Escola São Paulo em Holambra. A ESP oportuniza no programa de Bolsas de Estudos a contem-
plação para um aluno, vindo da escola pública, com a oportunidade de construir a sua discência na 
Escola, e poder alcançar neste importante momento de formação a preparação almejada.

Em todo esse processo até o vestibular, o que mais me ajudou a conseguir aprovações foi a disci-
plina e a persistência nos estudos. Nos dois primeiros anos do ensino médio, já estudava um pouco 
além do que era proposto, mesmo que muitas vezes não estivesse com vontade. No terceiro ano, a 
rotina foi um pouco mais cansativa. Mas pensar na felicidade que isso poderia me trazer no futuro 
me motivava a continuar. Não é preciso abrir mão de aproveitar a vida. Basta se planejar e delimitar 
pequenas metas na semana – e fazer de tudo para que elas sejam cumpridas.

Antes de tudo, eu buscava entender muito bem a teoria da matéria que eu estava estudando, sem 
olhar para nenhum exercício. Quando acreditava que a teoria estava bem fixada, começava a fazer 
os exercícios específicos para aquele assunto. E quando errava algum deles, buscava entender o 
que me levou ao erro. Além disso, fazer simulados do vestibular que o estudante pretende prestar, 
ou provas anteriores, ajuda a entender de que modo o assunto é cobrado naquela banca de provas.

Particularmente, eu preferia estudar mais durante a semana, sempre ficando na escola das 7h até às 
17h, estudando algo que não conseguisse terminar em casa, para poder descansar aos finais de se-
mana. Em vários sábados de manhã, ia até a Escola São Paulo para fazer os simulados dos principais 
vestibulares. Mas, depois disso, não costumava estudar até a segunda-feira. Esse descanso ajudava 
a desestressar. E acreditava ser tão importante quanto os estudos”.

“A realização de exames vestibulares foi um processo complicado. Além de ex-
igir muitos estudos, também exige muito do psicológico. Mas a escola pública 
vem colaborando com estas questões. Cursei o ensino médio no Cotil - Colégio 
Técnico Público de Limeira e a minha escola deu bastante apoio aos alunos 
em relação aos vestibulares, sendo até grande o foco em algumas matérias 
por parte dos professores. Isso gerou bons resultado para a maior parte dos 
alunos e um preparo muito funcional para mim. 

Apenas quando sobrava algum tempo extra é que eu direcionava meus es-
tudos em redação e outras disciplinas de maior dificuldade. Na reta final, foi 
crucial realizar provas e exercícios de provas antigas para que pudesse atingir 
bons resultados.

Às vezes surge o sentimento de impotência do ensino público, mas cada vez 
mais temos casos de sucesso para provar que esse é um desafio possível de 
ser superado. Para os que estão em escola pública e almejam a universidade, 
sugiro grande foco nos estudos proporcionados pela própria escola, além de 
irem atrás de materiais adicionais de estudo, conhecendo grande parte das 
estruturas de vestibulares e realizando provas antigas para que alcancem 
sucesso. 

E lembrem-se: as universidades estão lá principalmente para nós, advindos de 
escola pública. E as cotas estão presentes para assegurar isto”.

Alexandre Santato,  17 anos
Aprovado em 1º lugar geral em Sistemas de Informação na UNICAMP Aprovado
Aprovado em Engenharia de Computação na USF
Aprovado em Ciência da Computação na USP
Aprovado em Engenharia de Computação na UNESP
Aprovado em Medicina na UEMG
* Optou pelo Curso de Ciência da Computação na USP

João Victor de Oliveira Murer, 17 anos
Aprovado em Farmácia na UNESP e na UNICAMP  
Aprovado em Engenharia Agronômica e em Arquitetu-
ra na USP
* Optou pelo curso de Farmácia na UNICAMP
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Grupo UniEduK Grupo UniEduK 
sobre Educaçãosobre Educação

A história de superação da jabota (fêmea 
do jabuti) Maria chamou tanto a atenção 
que ganhou repercussão na mídia nacional. 
Ela já foi destaque na TV Globo/EPTV, no 
SBT/VTV e na Gazeta. Também está entre 
as notícias mais lidas do G1. 

O caso do casco 3D inédito, feito com 
tecnologia avançada na UniFAJ, em Jaguari-
úna, também conquistou espaço no site da 
TV Cultura e na Cidade On, pertencente ao 
Grupo EP, que possui afiliadas à TV Globo. 

Além disso, a equipe de reportagem do 
Domingo Espetacular, principal programa 
jornalístico da TV Record, realizou a gra-
vação do procedimento de implantação do 
casco 3D no animal no Hospital Veterinário 
da UniFAJ. A matéria ainda vai ao ar. 

Saiba mais sobre o casco 3D
Após ser vítima de um incêndio e perder 

seu casco natural, a jabota Maria recebeu 
um novo feito em impressora 3D, conside-
rado inédito por sua tecnologia avançada. 

Na ocasião do incêndio, em novembro, 
além do casco, o animal também sofreu 
queimaduras nas patas traseiras e diantei-
ras, olhos e rabo.

Todo o processo contou com a parceria 
entre o Grupo UniEduK e o alumni Alex 
de Alcântara, médico-veterinário formado 
pela UniFAJ, além do apoio do curso de Me-
dicina Veterinária e Engenharia. 

De início, o Dr. Alex utilizou o tomógrafo 
do Hospital Veterinário da UniFAJ em Ja-
guariúna. O mesmo equipamento pode ser 
encontrado no Hospital Veterinário da Uni-

MAX em Indaiatuba.  
Num segundo momento, a tomografia 

computadorizada serviu de base para a im-
pressão do casco em 3D feita no Laborató-
rio de Processos de Fabricação da UniFAJ. 

Como casco perdeu toda queratina e já 
não servia mais para a proteção do animal, 
a prótese foi feita com materiais biodegra-
dáveis a fim de proporcionar ao animal se-
gurança e bem-estar novamente. 

“O material se chama ‘PLA’ - ácido po-
lilático. É um plástico biodegradável feito 
através do amido de milho ou cana-de-açú-
car”, contam os envolvidos no processo. 

Além da tomografia e a impressão do 
casco em 3D, a UniFAJ também sediou a 
cirurgia de implantação do novo casco. O 
procedimento foi feito pelo Dr. Alex no Hos-
pital Veterinário de Jaguariúna. 

O médico-veterinário contou com apoio 
do professor Geraldo Delgado, do aluno do 
curso de Medicina Veterinária e técnico do 
Laboratório de Engenharia da UniFAJ, Vini-
cius Olivetto Fernandes, entre outros pro-
fissionais da instituição.

O animal já está bem, recuperado e 
adaptado ao novo casco. A jabota deve ser 
levada para um santuário ecológico.

“A cada seis meses, vamos fazer o raio 
X dela, tomografia e, se necessário, alterar 
a prótese. A princípio, é só acompanhar o 
benefício. Hoje ela está muito mais anima-
da, ela se sente protegida, está comendo 
melhor, querendo passear, uma verdadeira 
artista”, comentou o profissional em uma 
de suas entrevistas. 

Casco 3D inédito feito para jabuti no Hospital 
Veterinário de Jaguariúna é destaque na mídia nacional 

“Durante os três anos do ensino médio, fui aluna do Colégio Técni-
co de Campinas, o COTUCA. Sinto que ele me deu uma boa base, 
mas para passar no vestibular foi necessário ainda estudar por 
fora. Apesar de estar em uma escola pública de ótima qualidade 
e ter muitos professores que preparavam suas aulas focando nos 
principais conteúdos cobrados em vestibulares, enfrentei vários 
problemas trazidos pelo baixo investimento na educação públi-
ca brasileira, como a falta de professores e um material didático 
de baixa capacidade de preparação para as provas. Junto a isso, 
também enfrentei dificuldade de transporte no pós-pandemia, sen-
do o sistema pública de transporte que cobre Holambra-Campinas, 
ainda, escasso em horários. Todos esses são fatores que afetam 
o desempenho do estudante. E sinto que, muitas vezes, o suporte 
por parte dos governos municipal e estadual, para alunos da rede 
pública, não é suficiente.

Já em relação à preparação didática, em si, devido à carga horária 
exaustiva do período integral e ao alto custo dos cursos prepa-
ratórios para vestibular, fiz por conta própria, assistindo videoaulas, 
refazendo provas antigas e revisando os principais conteúdos, 
principalmente nas últimas semanas antes das provas. Mesmo 
assim, a aprovação no vestibular não veio fácil. O processo é ex-
tremamente cansativo e a pressão é alta. É preciso saber lidar com 
a desmotivação e com as inseguranças. E em momentos assim o 
apoio de amigos e familiares pode ajudar muito.

Aos estudantes de escolas públicas que buscam aprovação no 
vestibular, sugiro que se dediquem ao máximo nas aulas, procu-
rando participar de forma ativa, fazendo perguntas e anotações. 
Mas também recomendo que procurem estudar além do conteúdo 
visto em sala de aula. 

É importante estar por dentro dos assuntos mais cobrados em pro-
vas nos últimos anos e estudar a estrutura de cada vestibular, re-
solvendo provas anteriores com tempo controlado. Isso irá garantir 
mais segurança ao aluno no dia da prova. Quanto mais vestibulares 
vocês conseguirem se inscrever, melhor. Tentem participar de vári-
os. Por último, lembro da importância de se atentar à saúde men-
tal, pois a ansiedade é uma das maiores inimigas do vestibulando. 
Saibam que o processo é difícil, mas não é impossível. E que, com 
muita dedicação, a faculdade dos seus sonhos pode, sim, ser uma 
realidade”.

Julia Cristina de Lima Paiva, 18 anos
Aprovada em Farmácia na UNICAMP e 
UNIFESP
* Optou pelo curso Farmácia na UNICAMP
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Águas de Holambra 
faz homenagem às 
colaboradoras pelo 
Dia Internacional 

da Mulher

Para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher, a 
concessionária Águas de 
Holambra, por meio da área 
de Recursos Humanos (RH), 
promoveu um café da manhã 
especial para as colaborado-
ras da unidade. Além de ho-
menagear as funcionárias, o 
momento também foi de in-
tegração para o grupo.

“Nós estamos sempre re-
forçando a importância da 
mulher no nosso time e, por 
isso, não poderíamos deixar 
passar essa data sem reco-
nhecer essa importância, 
mesmo que de maneira bem 
singela”, afirma Sofia Chingui 
Caxias, responsável pelo RH 
da Águas de Holambra.

Uma das atividades ofe-
recidas foi a apresentação 
de óleos naturais e como 
podem ser usados pelas 
mulheres da concessioná-
ria. “Aprendemos uma mas-
sagem muito relaxante nas 
mãos com os óleos naturais, 
que tranquilizam e perfu-

mam na mesma medida”, co-
menta Sofia.

Para marcar a data, o RH 
também apresentou um ví-
deo, com o tema ‘O lugar da 
mulher é onde ela quiser’. As 
colaboradoras da Águas de 
Holambra, Neuza de Souza 
Pereira e Marcia Evangelista 
Pereira Silva, que integram 
o vídeo com seus testemu-
nhos, aprovaram a iniciativa 
do RH da concessionária.

“Nós fazemos muitas ati-
vidades ao longo do dia pois, 
além de profissional, somos 
mães, esposas, donas de casa. 
Sabendo administrar bem o 
nosso tempo, damos conta de 
tudo, com calma, sem querer 
fazer tudo de uma vez”, diz 
Neuza. Já Marcia afirma que 
a mulher já evoluiu muito 
nos últimos anos, conseguin-
do inclusive estar em setores 
antes ocupados apenas por 
homens. “Mas ainda precisa-
mos conquistar muita coisa. 
Mas estamos no caminho”, 
observa.

Efeitos do câmbio na  
economia de Holambra

Uma das variáveis eco-
nômicas mais comentadas 
é a taxa de câmbio, ou o dó-
lar, como se costuma dizer. 
Muitas vezes fora dos fun-
damentos, o tema chega a 
ser discutido com certa pai-
xão, entre os que acham que 
a apreciação cambial (que-
da do dólar) é sinal de soli-
dez e os que compraram o 
conceito de que a deprecia-
ção cambial (alta do dólar) 
é sempre mais importante 
por estimular exportações.

No caso de Holambra, 
em 2022, o município foi 
importador em termos lí-
quidos, já que exportou 
o equivalente a US$ 2 mi-
lhões (FOB) e importou 
bem mais, cerca de US$ 48 
milhões (FOB). O resultado 
comercial foi o saldo de US$ 
46 milhões (FOB) favorável 
às importações.

Ao apurarmos que as 
importações são superio-
res em Holambra, podemos 
entender que a apreciação 
cambial (dólar em queda) 
tem a tendência de produ-
zir maiores benefícios na 
economia da cidade.

Mas qualquer análise 
econômica pode se aprimo-
rar quando apresenta refe-
rências, que, no caso, pode 

ser o comparativo com a 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). Para isso 
é preciso trazer valores na 
mesma base de comparação.

Assim, a alternativa é 
converter os valores abso-
lutos de exportação, impor-
tação e saldo comercial em 
proporção (%) do PIB de 
cada localidade. O ideal se-
ria tratar balança comercial 
de 2022 com PIB de 2022, 
que não foi possível porque 
o dado de PIB mais recente 
para os municípios é o de 
2020.

Embora de períodos di-
ferentes, o exercício con-
templa, portanto, a repre-
sentatividade do Comércio 
Internacional de 2022 no 
PIB de 2020 em cada lo-
calidade. Como atenuante, 
todos são comparados na 
mesma base.

Assim, considerando que 
a Cidade das Flores regis-
trou PIB de R$ 1,3 bilhão em 
2020, convertendo ao Dólar 
PTAX do último ano, conclu-
ímos que as exportações re-
presentaram 0,81% do PIB, 
enquanto as importações 
corresponderam a quase 
20% do mesmo agregado.

Para apontar o impacto 
da taxa de câmbio na eco-

nomia, sabendo que expor-
tações e importações têm 
efeitos contrários, que se 
compensam, precisamos 
trabalhar apenas com a dife-
rença entre eles, que chama-
mos de exposição cambial. 
No caso, a diferença resul-
tante, de US$ 46 milhões fa-
voráveis à importação, cor-
respondeu 18,80% do PIB.

Isso nos permite afirmar 
que, na Balança Comercial, 
Holambra está exposta na 
importação. Mas, expos-
ta em que magnitude? Em 
18,80% do seu PIB.

No conjunto da RMC a 
exposição na importação 
é ainda maior, de cerca de 
30% do PIB do bloco. Re-
sulta da diferença entre a 
importação equivalente a 
43% do PIB e exportação de 
cerca de 13%.

Por fim, a análise econô-
mica precisa de metodolo-
gia e evidências para produ-
zir resultados, já que não há 
uma receita aplicável a to-
dos. A paixão que costuma 
envolver o tema não gera 
nenhum benefício analítico.

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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO

Gilberto Guilherme José Wigman, nas atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social  como presidente 
desta Associação, convoca seus associados para 
a Assembléia Geral Ordinária que a Associação de 
Saúde Holambra fará realizar no dia 22 de Março 
de 2023,  na sede social do Clube Fazenda Ribei-
rão, sito à Alameda Maurício de Nassau,  nº 894,  
centro,  na Estância Turística de Holambra - SP,   
em Primeira convocação às 19:00 h,  com a pre-
sença mínima de 50% (cinqüenta por cento) mais 
01 (um) do número de associados com direito a 
voto.   Não havendo número legal para a insta-
lação dos trabalhos,  ficam desde já convocados 
para a Segunda convocação às 19:30 h,  com a 
presença mínima de 40 associados, no mesmo dia 
e local,  com a seguinte Ordem do Dia:

1-)  Prestação de Contas do Conselho Deliberativo 
do Exercício de 2022 compreendendo:

a)  Relatório das atividades da Gestão;
b)  Apresentação e aprovação do Balanço Pa-
trimonial do exercício 2022;
c)  Demonstrativo dos Resultados do exercício 
2022;
d)  Parecer do C.Fiscal;
e)  Plano  de  atividades  da  Associação  para  
o  exercício de  2023;

2-) Eleição e posse dos membros do Conselho De-
liberativo;    
3-) Estatística Anual de Custos ASH;
4-) Outros assuntos de interesse da Associação; 
5-) Encerramento.
                
O número de associados com direito a voto nesta 
data é de 804  associados. (Art.16)   
Poderão se candidatar aos cargos eletivos,  todas 
as pessoas já associadas em tempo mínimo de 5 
anos e que tenham idade igual ou superior a 23 
anos ( 05 anos após sua maioridade) e,  que na 
data da convocação da AG estiverem no gozo da 
sua capacidade civil e de seus direitos de associa-
do.  (Art.40 Estatuto Social)   

Holambra,  07 de março de 2023

GILBERTO GUILHERME JOSÉ WIGMAN
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRA

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores associados da Cooperativa 
Veiling Holambra, convocados para Assembleia 
Geral Ordinária, que será realizada no dia 23 de 
Março de 2023,  à Rodovia SP 107 KM 27, S/N, 
Zona Rural, no município de Santo Antônio de 
Posse, estado de São Paulo, CEP 13833-585, às 
15 horas em primeira convocação com a presença 
de dois terços dos associados, ou às 16h horas, 
em segunda convocação, com a presença de me-
tade e mais um dos associados, ou ainda, às 17h 
horas, em terceira convocação, com a presença 
de no mínimo 40 (quarenta) associados, conforme 
normas estatutárias. cumprindo com o artigo 26, 
parágrafo 2º do estatuto social da CVH, o sócio 
que chegar após o encerramento do livro de pre-
senças, não poderá tomar parte nas votações.

Ordem do dia
Assembleia geral ordinária:

1. Prestação de contas do conselho de administra-
ção consubstanciada pelo relatório anual da admi-
nistração, compreendendo:
A. Relatório das atividades desenvolvidas no exer-
cício;
B. Balanço patrimonial;
C. Demonstração do resultado do exercício;
D. Demonstração das sobras ou perdas acumu-
ladas;
E. Parecer do conselho fiscal;
F. Parecer dos auditores independentes;

2. Destinação das sobras apuradas ou a forma de 
cobertura das perdas;

3. Fixação dos honorários dos membros do conse-
lho de administração e fiscal;
4. Eleição dos membros do conselho administrati-
vo e conselho fiscal;
5. Outros informativos.

Para efeito de cálculo de quórum de instalação da 
assembleia, o número de associados, nesta data, 
é de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis)

SANTO ANTONIO DE POSSE, 10 DE MARÇO DE 
2023.

Eddy Afonso Sleuties
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
E MORADORES DO COLINAS DO 

CAMANDUCAIA

CNPJ 05.948.315/0001-89

Pelo presente, ficam convocados os associados 
da Associação dos Proprietários e Moradores do 
Colinas do Camanducaia, CNPJ 05.948.315/0001-
89, a participar da assembleia geral ordinária, a 
realizar-se na propriedade de Paulo Christians, no 
dia 08 de abril de 2023, às 9:00 horas em primeira 
convocação com a presença de um terço dos as-
sociados com direito a voto, e às 9:30 horas em 
segunda e última convocação com a presença de 
qualquer número de associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleição da nova diretoria para o biênio 2023 – 
2025

2. Prestação e votação das contas referentes ao 
ano civil de 2022

3. Aplicação de fundos e orçamento para o perío-
do de 2023

4. Definição dos valores das contribuições men-
sais de cada associado

5. Proposta de atualização do Estatuto para ma-
nutenção dos poderes da diretoria até nova elei-
ção, independente da data de realização dela ou 
da AGO.

6. Assuntos gerais de interesse da associação, 
como podas e recolhimento de materiais, a gestão 
de ações sobre inadimplência das mensalidades 
e da conta de água (incluindo a taxa de adesão e 
o consumo), e manutenções na portaria e na es-
trada.

OBS:
Para efeito de quórum nesta data somente pode-
rão votar os associados que estiverem em dia pe-
rante a Associação.

Holambra, 10 de março de 2023

Geralda Christians
Presidente
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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.

          CLUBE FAZENDA RIBEIRÃO 
               Alameda Maurício de Nassau, 894 - Centro 
               Holambra – SP    
               CNPJ 58.383.373/0001-79 
               Insc. Estadual – Isento 
               Telefone (19) 3802-2053 / 3802-2014 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Presidente do Clube Fazenda Ribeirão, usando das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social, convoca seus associados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que fará 
realizar no próximo dia 28 de março de 2023, em sua sede, localizada à Alameda Mauricio de 
Nassau, 894 Centro, na Estância Turística de Holambra, em primeira convocação às 19h00, 
com a presença mínima de metade mais um de seus associados. Não havendo número legal 
para instalação dos trabalhos, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 
19h30, com a presença mínima de 20 associados, no mesmo dia e local, com a seguinte 
Ordem do Dia: 

 
1- Prestação de contas da diretoria do Exercício de 2022 compreendendo: 

a) Relatório das atividades da gestão; 
b) Balanço Patrimonial do exercício findo em 2022; 
c) Demonstrativos contábeis e dos resultados do exercício de 2022; 
d) Plano de atividades para o exercício de 2023; 
 

2- Eleição e posse dos componentes da Diretoria para o biênio 2023/2024; 
 
3- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o biênio 2023/2024; 

 
4- Quaisquer assuntos de interesse da Associação; 

 
5- Encerramento. 

 
O número de associados com direito a voto nesta data é de 1489. 

 
Os interessados em se candidatar a um cargo para a diretoria ou conselho fiscal devem ser 
maiores de 21 (vinte e um) anos, que tenham mais de 5 anos de associado, e que estejam no 
gozo de sua capacidade civil e de seus direitos de associado e deverão se apresentar à 
secretaria administrativa do Clube com antecedência de 72 (setenta e duas) horas do inicio da 
primeira convocação da Assembleia Geral. 

 
 
 

 
Celso Antonio Quiles 
Presidente – Clube Fazenda Ribeirão 

 
 
Holambra, 01 de março de 2023 

 

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ nº 59.022.046/0001-54

Edital de Convocação de Assembleia  
Geral Mista Ordinária e Extraordinária 

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
Associados da Associação Príncipe Bernardo 
CNPJ nº 59.022.046/0001-54 a comparecerem à 
Assembleia Geral Mista Ordinária e Extraordiná-
ria, a ser realizada PRESENCIALMENTE no dia 
13 de Março de 2023 (Segunda-Feira) em primeira 
convocação às 17:30 horas, em segunda, às 18:00 
horas, na Sede da Associação Príncipe Bernardo, 
na Alameda Mauricio de Nassau, nº 427, Centro, 
nesta Estância Turística de Holambra para delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia:

Inicialmente serão tratados os assuntos da As-
sembleia Geral Ordinária a saber:
1) Prestação de Contas exercício 2022;
2) Relatório de atividades desenvolvidas em 2022;
3) Planejamento para o ano 2023;

Na sequência será tratado o assunto referente a 
Assembleia Geral extraordinária a saber:
1) Alteração do Estatuto Social.

Holambra, dia 28 de Fevereiro de 2023. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente

Observações importantes: 
Declaro que o presente edital foi afixado na sede 
da entidade e enviado aos associados nesta data 
e que para efeito de quórum a entidade possui 30 
(Trinta) associados com direito a votar.

ASSOCIAÇÃO POVOS UNIDOS
CNPJ: 10.014.471/0001-02

Edital de Convocação de Assembleia  
Geral Ordinária

Ficam CONVOCADOS os Senhores associa-
dos da ASSOCIAÇÃO POVOS UNIDOS CNPJ 
10.014.471/0001 02, a comparecerem à Assem-
bleia Geral Ordinária a ser realizada no auditório 
da Associação Comercial e Empresarial de Es-
tância Turística de Holambra localizada a Avenida 
das Tulipas, 103, Centro, na cidade de Holambra, 
Estado de São Paulo, no dia 27 de março de 2.023 
(segunda-feira), em primeira convocação as 16:00 
horas com metade mais um de seus associados 
ativos e em segunda convocação as 17:00 horas 
com qualquer numero de associados presentes a 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Prestação de contas da Entidade compreen-
dendo  o Balanço Patrimon ial a Demonstração 
de Resultado  do Exercício  e Demonstração  de 
origens e aplicações dos recursos, referente ao 
exercício de 2022;
2) Relatório de atividades do exercício de 2022;
3) Relatório das atividades programadas e orça-
mento para o exercício de 2023;
4) Assuntos de interesse geral (informativos)

Holambra, 09 de março de 2.023.

Obs· Declaro que o presente edital foi afixado na sede 
da Asso ciação Povos Unidos no dia 09/03/2023, en-
viado por correio eletrônico e pelo aplicativo WhatsA-
pp a todos os associados cadastrados.
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● EMPREGOS ●

● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

Envie seu currículo para o email 
rhvagas@terracoflores.com.br ou pelo  

(19) 99908-7068. 
(somente mensagem não recebemos ligações)

- 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

Empresa de Agro-floricultura em Holambra está buscando:

TRABALHADOR RURAL

Responsabilidades:
• Atividades relacionadas a produção de flores em vaso.
• Transporte de carrrinhos
• Abastecimento de esteira rolante
• Organização de material circulante

Requisitos
• Responsabilidade
• Comprometimento
• Ética no Trabalho

Benefícios / ambiente
• Estufa Climatizada
• Café da Manhã
• Seguro de Vida
• Transporte fretado  
   (Artur Nogueira - Holambra)
• Cesta Básica

Interessados enviar curriculo no email ou WhatsApp:
pessoal@symphony.com.br / (19) 98118-9837

Assistente Contábil 
Experiência na área de contabilidade para empresas tributas 
pelo Lucro Real e Lucro Presumido.
Exigência: estar cursando ou já ter concluído ensino superior 
em ciências contábeis, econômica ou administração de empresa.

Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial 
 para o e-mail: carlos@condorholambra.com.br

Observação: curriculum sem pretensão salarial, não serão analisados.

● DIVERSOS ●

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) 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 tendên-
cias. Técnica profissional de ampliação. Ligue e ve-
nha fazer uma aula experimental. Terças e quintas das 
14h às 16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.

- Homens e 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 de produção 
de flores e Plantas em 
Holambra contrata:

Empresa de produção 
de flores e Plantas em 
Holambra contrata:

- Homens
- 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)

Auxiliar de Manutenção 
com conhecimento em elétrica e hidráulica
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Ivete dá recado, em Pipoca da Veveta

Assim que fez o seu primeiro show no Carnaval 2023, Ivete Sangalo declarou: “Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da 
gente poder pular Carnaval de novo, poder se encontrar, poder redobrar a relação que a gente tem uns com os outros. É fundamental 

na nossa vida. Agradecer à Deus e a todos os orixás pela oportunidade de estar em Salvador fazendo a Pipoca da Veveta junto com vocês”, 
disparou. “Estava com saudades de sentir todo o calor de Salvador. Esse ano eu completo 30 anos de carreira e isso só foi possível graças a 
vocês. Meu coração está prestes a explodir, graças a Deus”, complementou.

Quem tem talen-
to, tem, né? Basta 
acreditar. A atriz e 
cineasta Bárbara Paz 
prepara sua estreia 
na direção de ficção 
com um longa-me-
tragem sobre solidão 
em tempos atuais. 
O filme terá como 
protagonista o ator 
americano Willem 
Dafoe (“Homem-Ara-
nha: Sem Volta para 
Casa”), que interpre-
tou o alter-ego de Babenco em “Meu Amigo Hindu” (2015), último filme do diretor. 
Bárbara contracenou com ele na ocasião. “Em um mundo que parece ficar cada vez 
mais infértil, novas profissões surgem, como os profissionais do afeto, contratados 
para trazer calor humano às pessoas que vivem em extrema solidão. O meu filme 
fala sobre isso”, disse a diretora. Antes de começar as filmagens, Bárbara Paz pode-
rá ser vista novamente como atriz nos cinemas a partir de (8/3), quando estreia “A 
Porta ao Lado”, dirigido por Júlia Rezende. O longa trata sobre relacionamentos, 
liberdade, traição.

Alcione fez uma homenagem especial no Dia Internacional da Mulher, 08/03/2023: 
“Ângela Maria é nossa joia rara. Foi a cantora que eu me inspirei para cantar a nossa 
música popular brasileira, disse nossa marrom Alcione, não menos que uma joia 
rara, sobre o talento de Ângela Maria. E nossa homenagem vai para todas as mu-
lheres na figura Harriet Tubman, uma nobre senhora negra que ajudou pessoal-
mente pelo menos 70 pessoas a encontrar a liberdade na Underground Railroad.

As transformações de Maiara e Maraisa

Gente quem conheceu o início da dupla Maiara e Maraisa, com certeza, pode 
notar a nítida mudança de como elas renovaram seus cabelos, rostos e figuri-
no. O mesmo aconteceu com Marília Mendonça, lembram? Enfim, o dinheiro 
traz algumas vaidades. Mas, vamos falar do show delas, né? As irmãs chegam 
com um mega show  no Espaço Unimed. A apresentação acontecerá no sá-
bado, 11 de março de 2023, e traz a produção da turnê que recebeu o título 
de  “Metamorfose”, claro, inspirada nas transformações que as irmãs vêm pas-
sando ao longo da carreira.  Entre CD’s, DVD’s e EP’s, as irmãs emplacam um 
sucesso atrás do outro e fazem parte do seleto grupo de estrelas da música 
sertaneja. Antenadas, estão sempre em busca de novidades e passeiam por 
diversos ritmos. Gravaram com MC Don Juan (funk), Japinha Conde (forró),  
Dilsinho (samba), Barões da Pisadinha (piseiro), além de artistas do mesmo 
gênero. São naturais como crianças quando brincam de cantar em casa. Tal-
vez, seja este um dos grandes segredos do sucesso dessas mulheres intensas, 
que se entregam de corpo e alma ao que se propõem a fazer.

Willem Dafoe sob direção de Bárbara Paz

Homenagens as mulheres eternas cinderelas e guerreiras


