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Prefeito vai a Brasília em busca de recursos 
para educação, saúde e novas moradias

Fernando Capato e Miguel Esperança, prefeito e vice, estiveram essa semana em Brasília. Na capital, eles conversaram com deputados 
federais e senadores, além dos Ministros das Cidades, Jader Filho, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Os representantes 
holambrenses solicitaram recursos para custeio e ampliação da infraestrutura de saúde, retomada de investimentos para obras da edu-
cação e encaminharam pleito de adesão ao novo Minha Casa, Minha Vida. 5

Cidade das Flores registra segunda 
semana de alta de casos de Covid-19

Holambra abre inscrições para oficinas 
desportivas gratuitas

Circuito das Águas promove Rodada 
de Negócios em Amparo
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Enquanto um grande incên-
dio consumia a floresta, ani-
mais zombavam de um beija-
-flor que carregava em seu bico 
uma única gota d’água, voando 
em direção à clareira para apa-
gar o fogo. “Eu faço o que pos-
so”, respondeu o pássaro àque-
las provocações.

A fábula foi tema, esta sema-
na, de agenda preparada pela 
Organização das Nações Unidas 
para celebrar o Dia Mundial da 
Água, em 22 de março.

Neste mesmo dia, você to-
mou banho, escovou os dentes, 
lavou louça. E fez tudo isso sem 
se dar conta da riqueza que es-
corria pelo ralo. Para mais de 2 
bilhões de pessoas, aqui neste 

mundo em que vivemos, água 
tratada é bem inacessível. Não 
está disponível. 

São quase 10 populações in-
teira como a nossa, aqui do Bra-
sil, distantes do recurso natural 
mais essencial à vida. Esse aí, 
que sai da sua torneira despre-
ocupado e em abundância todos 
os dias.

A estiagem a gente conhece. 
Assusta de tempos em tempos. 
Mas basta uma gota de chuva e 
tudo volta ao normal. A falta de 
saneamento, por sua vez, tem 
para muitos a importância de 
uma descarga, mas é um pro-
blema real. Está ao nosso lado, 
adoecendo cerca de 100 mi-
lhões de brasileiros que, em fun-

ção disso, bebem o que podem. 
Enquanto têm. 

Ao mesmo tempo, o aque-
cimento global se impõe como 
verdade inquestionável. Vem de-
sertificando o planeta em velo-
cidade assustadora. Bem diante 
dos olhos de quem se permite 
ver. O momento da vontade po-
lítica para eventuais soluções se 
perdeu. Passou. Escorreu como 
a água do banho que corre pro 
ralo. E agora é a natureza quem 
está dando as cartas neste jogo.

É preciso, mais do que nun-
ca, que sejamos beija-flor. De 
bico pequeno e atitude gigante. 
Que façamos o que pudermos. 
A gota possível de um oceano 
mais que necessário.

É preciso que sejamos beija-flor
Histórias de Dona Ilda

quem as havia plantado.
Mas hoje achei que 

seria impossível alguém 
ter jogado tanta  semen-
te sozinho!  Liguei en-
tão para a Prefeitura de 
Jaguariúna, solicitando 
informações a respeito.

Contaram-me que a 
própria Prefeitura gra-
deia as laterais da es-
trada e semeia Girassó-
is com três finalidades: 
Segurar a terra, evitar o 
mato e enfeitar o cami-
nho. Em cada ano plan-
tam uma flor diferente.

Aleluia! Enfim alguém 
pensando em proporcio-
nar ao usuário da estra-
da momentos de prazer 
e ao mesmo tempo im-
pedir a erosão e o mato 
nas laterais da pista.

O espetáculo que tive 
a felicidade de ver me 
deixou mais feliz, prin-
cipalmente porque suas 
cores predominantes 
são o verde e o amarelo!

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

Cruzo com um amigo de 
longa data, a quem não via 
faz alguns anos. Onde? Em 
um consultório. Revendo-o 
vejo nele um espelho. Co-
menta estar com 80 e no úl-
timo ano...bem, deixa prá lá. 
Sem comentários.

De volta ao meu reduto 
pus-me a ponderar, refletir 
um pouco sobre essa his-
tória toda de idade, seus 
acompanhamentos e con-
sequências. Filosofia de 
botequim. Que não desme-
reçamos  a sabedoria dos 
mestres do copo em seus 
desvaneios etílicos.

Brindando (mais uma vez) 
os amigos de mesa, o filóso-
fo sai-se com essa: “Se beber 
não digite”. Ao que o outro 
retruca: “Cerveja como são as 
coisas. Você não me conha-
que, não sabe de onde eu vi-
nho, por isso não me campari 
com qualquer rum.” Touché!

Parece ser verdade que 
todos nós, independente-
mente do estágio de vida. 
padecemos sempre de algum 
achaque. Em realidade, se 
olharmos em nosso entorno, 
dificilmente não encontra-
mos parentes ou conhecidos 
muito, muito mais debilita-
dos. Orgânica, física ou men-
talmente.

Enfrentar as adversidades 
da vida não é fácil para nin-
guém. Tudo corria tão bem 
(ou não) e de repente o be-
liscão. E aí, em situações mais 
graves, não poucos recorrem 
à medicina convencional ou 
não, ao apego à sua crença 
religiosa.

Não sei você, a quem res-
peitosamente me dirijo, mas 
além dos recursos expostos 
há os que aproveitam a opor-
tunidade para refletir sobre a 
validade da vida e o que nela 
importa, realmente, para se 

aproveitar, descartando o 
“resto”. Em qualquer idade.

Reconheço que com o 
passar dos anos essa possi-
bilidade cresce. Afinal, foram 
tantos os desapontamentos 
e desilusões – recheados de 
alegrias e realizações – que 
muitos simplesmente viram 
a página e seguem em fren-
te. Mas ficam marcas, muitas 
indeléveis, que só os mais for-
tes com elas conseguem lidar.   

Neste mundo violento, 
retratado diariamente no no-
ticiário, o refletir e o usufruir 
merecem estar na pauta diá-
ria de todos nós.

Não sou psicólogo, soció-
logo, teólogo, e ainda assim 
ouso falar sobre isso, escrever 
o que me passa na alma, sem 
ter bebido um gole de qual-
quer coisa. 

Atrevo-me, quem sabe 
até, a ser ridículo! 

E mais não digo.

Coisas de alma...

Rota 
dos Girassóis

Essa  semana fui a Pe-
dreira. Ao deixar Jaguari-
úna e pegar a pista para 
lá, pude apreciar um es-
petáculo digno de mui-
tas fotos e filmagens!

As faixas largas dos 
dois lados da pista, com-
pletamente amarelas, 
cobertas de Girassóis!

Rodei,  acredito, uns 
sete quilômetros, admi-
rando esse espetáculo 
que no Brasil é muito 
raro, apesar do clima 
maravilhoso que temos. 
A emoção chega a nos 
balançar, dada a beleza 
do conjunto! Milhares 
de flores!

Lembrei-me então de 
uma senhora idosa que 
uma vez por semana ia 
de trem visitar uma filha 
numa cidade próxima 
de onde morava. Sem-
pre que ia, jogava pela 
janela do trem algumas 
sementinhas de flores, 
cada vez num determi-
nado lugar.

Passado algum tem-
po, os lados da linha do 
trem começaram a ficar 
completamente floridos! 
Tudo colorido, tudo en-
feitado! E ninguém sabia 
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Com 13 casos em uma 
semana, Covid-19 tem 

novo aumento na cidade
Novo boletim semanal 

divulgado nesta quinta-
-feira, 23 de março, pelo 
Departamento Municipal 
de Saúde, aponta avanço 
de casos positivos do novo 
coronavírus em Holambra. 
Os números saltaram de 4 
confirmações em 9 de mar-
ço para 7 no dia 16 e, agora, 

13 no mais recente levan-
tamento. A progressão dos 
últimos 14 dias reacende o 
alerta para que os morado-
res busquem a vacina e as 
doses de reforço. Além dos 
casos positivos, 3 outros 
são considerados suspeitos. 
Todos encontram-se em iso-
lamento domiciliar.

O Imigrantes, líder de 
incidência da Covid-19 na 
cidade, foi o que mais regis-
trou positivos nos últimos 
7 dias: 4, ao todo, levando 
o bairro ao total de 1.349 
casos desde o início da pan-
demia. Em toda Holambra, 
foram 5.268 até aqui, com 
21 óbitos.

Profissionais de saúde, 
gestantes e mulheres em pe-
ríodo pós-parto que residem 
em Holambra já podem re-
ceber, desde a última segun-
da-feira, dia 20 de março, 
a dose bivalente da vacina 
contra a Covid-19. O imuni-
zante, disponível na cidade 
desde o final de fevereiro, 

oferece proteção atualizada 
contra a cepa original do co-
ronavírus e as subvariantes 
ômicron.

Além destes grupos, estão 
aptos para receberem a nova 
vacina holambrenses com 
mais de 60 anos que tenham 
tomado pelo menos duas do-
ses da vacina, sendo a última 

delas há mais de 4 meses, e 
pessoas imunossuprimidas 
com idade superior a 12.

O atendimento acontece 
às segundas e quartas-feiras, 
das 8h às 11h30 e entre 13h 
e 15h, nas Unidades Básicas 
do Imigrantes e Santa Mar-
garida, no bairro Jardim das 
Tulipas. É necessário apre-

sentar caderneta de vacina-
ção e Cartão SUS.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, a medi-
da amplia gradativamente 
o acesso ao antígeno biva-
lente, respeitando a dispo-
nibilidade de doses enca-
minhadas pelo Estado ao 

município. “Essa é uma va-
cina mais recente, reforçada 
para combater as variantes 
do novo coronavírus”, expli-
ca. “Por essa razão, é muito 
importante que todos aque-
les que já podem receber a 
dose procurem o posto de 
vacinação mais próximo de 
sua casa”.

Holambra inicia aplicação de vacina bivalente contra a 
Coronavírus para profissionais de saúde e gestantes

Holambra tem 200 vagas 
disponíveis para cadastro de 

castração animal gratuita
O serviço público de cas-

tração animal oferecido pela 
Prefeitura de Holambra está 
com 200 vagas disponíveis 
para procedimentos gratui-
tos voltados a cães e gatos. 
Para fazer o cadastro, o mo-
rador deve acessar o Portal 
do Governo em www.holam-
bra.sp.gov.br. O atendimento, 
uma vez aprovado, é realiza-
do por clínicas veterinárias 
particulares do município, 
credenciadas no Consórcio 
Intermunicipal de Saúde, o 
CISMETRO.

A inscrição pode ser feita 
através da aba de Serviços do 
site, em Castração Animal. O 
sistema irá gerar uma autori-
zação para que o morador vá 
até o profissional. O cão ou 
gato passará por avaliação e, 
em seguida, será realizado o 
agendamento da cirurgia.

“De agosto do ano passa-
do até agora, 450 cães e gatos 
foram contemplados com o 
procedimento. Foram 1.500 
em dois anos. Agora, com o 
cadastro eletrônico, a ação, 
antes restrita aos pets de fa-

mílias em situação vulnerá-
vel ou àqueles acolhidos pela 
Associação de Reabilitação e 
Controle Animal de Holam-
bra, foi ampliada para todos 
os moradores da cidade que 
possuem um cão ou gato de 
estimação, macho ou fêmea”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.

Mais informações podem 
ser obtidas na Vigilância em 
Saúde do Município. O telefo-
ne para informações é o (19) 
3802-2744.
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Município abre inscrições para oficinas 
esportivas em diferentes modalidades

O Departamento Munici-
pal de Esportes inicia hoje, 
dia 20 de março, as inscri-
ções para oficinas dedicadas 
ao treinamento e prática de 
quatro diferentes modalida-
des: judô, condicionamen-
to físico feminino, ginástica 
aeróbica e atividades físicas 
adaptadas. Os interessados 
devem fazer o cadastro na 
sede do setor, ao lado do Es-
tádio Municipal Zeno Capato, 

com atendimento de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 17h.

A oficina de judô é aberta 
a crianças, jovens e adultos 
com mais de 4 anos. As aulas 
acontecerão no Ginásio Mu-
nicipal às segundas, quartas 
e sextas em três horários: das 
9h30 às 10h30, das 10h30 às 
11h30, das 13h30 às 14h30 
e das 14h30 às 15h30. A de 
condicionamento físico para 

mulheres, por sua vez, aten-
derá meninas com mais de 7 
anos, também no Ginásio, às 
terças e quintas – sempre das 
8h às 10h e das 14h às 16h.

A Praça do Moinho abri-
gará aulas de ginástica aeró-
bica para pessoas a partir de 
16 anos. Elas acontecerão às 
segundas e sextas das 8h às 
9h e das 9h10 às 10h10. Tam-
bém às quartas e quintas das 
19h30 às 20h30 e das 20h40 

às 21h40. As atividades físicas 
adaptadas, voltadas a público 
com diferentes tipos de limita-
ções, fecha o leque de oficinas 
disponibilizadas nesta etapa. 
Os encontros serão no Ginásio 
Aberto, ao lado do Complexo 
Aquático Municipal, somente 
às segundas-feiras, das 8h às 
10h e das 14h às 16h.

“Nossa meta, com o lança-
mento das oficinas, é opor-
tunizar lazer, bem-estar e 

qualidade de vida a públicos 
com diferentes idades e inte-
resses”, explicou o diretor da 
pasta, André Luís Buzzerio. 
“É uma orientação do prefei-
to que pretendemos ampliar, 
com mais modalidades, ao 
longo dos próximos meses”.

Mais informações podem 
ser obtidas junto ao Departa-
mento Municipal de Esportes 
presencialmente ou pelo te-
lefone (19) 3802-4711.

Serviço
Oficina de Judô
Idade: a partir de 4 anos
Aulas às segundas, quartas e sextas
Horários: 9h30, 10h30, 13h30 e 14h30

Condicionamento Físico Feminino
Idade: mulheres a partir de 7 anos
Aulas às terças e quintas
Horários: 8h e 10h

Ginástica Aeróbica
Idade: a partir de 16 anos
Aulas às segundas e sextas / quartas e quintas
Horários: 8h e 9h10 / 19h30 e 20h40

Atividades Físicas Adaptadas
Idade: a partir de 16 anos
Aulas às segundas-feiras
Horários: 8h e 14h

Ainda há tempo para 
quem busca, em Holambra, 
uma alternativa acessível 
de formação superior. As 
inscrições para o vestibular 
do polo local da Universida-
de Virtual do Estado de São 
Paulo, a Univesp, seguem 
até a próxima quinta-feira, 
30 de março. O cadastro 
deve ser feito pelo site ves-
tibular.univesp.br. A taxa é 
de R$ 51,75.

A cidade conta com um 

total de 30 vagas para cur-
sos nas áreas de Letras, 
Pedagogia, Matemática, 
Ciências de Dados, Enge-
nharia de Computação e 
Tecnologia da Informação, 
Administração, Engenharia 
de Produção e Tecnologia 
em Processos Gerenciais. 
Eles são gratuitos, com en-
sino à distância e encontros 
presenciais nas dependên-
cias da Escola Municipal 
Parque dos Ipês.

As provas do vestibular 
acontecem em 28 de maio, 
às 13h. As aulas, por sua vez, 
terão início no mês de julho.

“São disciplinas em dife-
rentes áreas de conhecimen-
tos que podem contribuir de 
forma decisiva no acesso a 
melhores oportunidades de 
emprego no mercado”, avalia 
o prefeito Fernando Capato. 
“Além disso, é ensino gratui-
to, de qualidade e bem perto 
de casa”.

Univesp : Inscrições para vestibular do polo de Holambra seguem até dia 30

O polo da Univesp em 
Holambra conta com salas 
de aula, de orientação ao 

estudante e tutoria, além 
de informática com acesso à 
internet.
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Vereadora sugere 

mudanças e melhorias 
no atendimento dos 

correios

Nesta segunda-feira, 20, 
durante a última Sessão Or-
dinária do mês de março, a 
vereadora Joseane de Me-
nezes Moreton Esperança, 
a Jô da Farmácia pediu ao 
executivo através de três 
indicações, intermédio no 
que diz respeito a melho-
rias na entrega de corres-
pondências aos bairros de 
Holambra.

Jô solicitou que a Prefei-
tura junto ao departamen-
to competente que faça a 
inclusão de CEPS individu-
alizados para cada rua do 
município. A vereadora, 
comenta que segundo in-
formações da empresa, a 
mudança possibilitaria o 
trabalho interno automati-
zado e melhoria na eficácia 
do atendimento.

Outra solicitação foi a 
ampliação da entrega de 
correspondências ao lotea-
mento Residencial Van Den 
Broek e o bairro Pinhalzi-

nho e ainda, a regulariza-
ção na identificação das 
vias do Loteamento Van 
Gogh, localizado na Rota os 
Imigrantes, tendo em vista 
que a ausência de placas 
com a identificação no lo-
cal tem ocasionado atrasos 
nas entregas dos correios, 
gerando prejuízos aos co-
merciantes.

” Fui procurada por mo-
radores nos últimos dias e 
então resolvi ir à agência da 
cidade onde fui muito bem 
recebida e eles apresenta-
ram algumas questões que 
dificultam o trabalho dos 
colaboradores,” comentou 
a vereadora. “Acredito que 
essa melhoria por parte do 
executivo e dos Correios fa-
cilitaria muito a rotina da 
população.”

A próxima sessão acon-
tece no dia 3 de abril a par-
tir das 19h com transmissão 
ao vivo pelas redes socias 
oficiais do Legislativo.

Capato e Esperança vão a 
Brasília e solicitam  

investimentos para Holambra

O prefeito Fernando Ca-
pato esteve em Brasília essa 
semana, entre os dias 21 e 
23 de março, para uma sé-
rie de compromissos ao lado 
do vice, Miguel Esperança, e 
de prefeitos da região. Entre 
as demandas, recursos para 
custeio e ampliação da in-
fraestrutura de saúde, reto-
mada de investimentos para 
obras da educação e pleito de 
adesão ao novo Minha Casa, 
Minha Vida, recém-anuncia-
do pelo Governo Federal.

A agenda começou na ma-
nhã de terça-feira (21) em 
reunião com o deputado fede-
ral Carlos Sampaio. Na sequ-
ência, Capato se reuniu com 
o deputado federal Baleia 
Rossi, presidente nacional do 
MDB, e o Ministro das Cida-
des, Jader Filho, em encontro 
viabilizado pelo partido.

“Estivemos, com apoio 
do MDB e do deputado Ba-
leia Rossi, reunidos com o 
Jader em fevereiro. Agora, 
voltamos para compre-
ender as novas regras do 
programa habitacional do 
governo e manifestar o in-
teresse de Holambra na 
adesão. Falamos também 
sobre outras demandas de 
infraestrutura local”, con-
tou o prefeito.

Na quarta-feira, ele e seu 
vice estiveram no Ministé-
rio da Saúde para discutir 
repasses e, em seguida, no 
Congresso Nacional, onde 
se reuniram com o senador 
paulista Alexandre Gior-
dano. O trabalho seguiu à 
tarde em reunião, no Mi-
nistério do Planejamento e 
Orçamento, com a Ministra 
Simone Tebet, terceira co-

locada nas eleições presi-
denciais do ano passado.

“Fomos muito bem rece-
bidos pela ministra. Conver-
samos sobre a importância 
do orçamento destinado pelo 
Governo Federal às cidades 
e sobre a necessidade de re-
tomada de convênios e obras 
importantes na Educação”, 
disse.

A agenda foi finalizada 
nesta quinta-feira, no perí-
odo da manhã, em reuniões 
na Câmara dos Deputados. 
“Foram três dias de muito 
trabalho. Uma viagem im-
portante para estreitar la-
ços com o governo e buscar 
novos investimentos com as 
lideranças amigas da nossa 
cidade. Acredito que o resul-
tado, mais à frente, será mui-
to positivo para Holambra”, 
concluiu Capato.
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Seu pet está obeso? Confira 

os sintomas e como prevenir     

O seu pet está mais quie-
tinho, sem querer muito se 
movimentar. Você sabia que 
ele pode estar obeso? Isso 
mesmo, assim como ocorre 
com os humanos, a obesida-
de em pets também é uma 
doença recorrente, pois afeta 
mais de 40% de cães e gatos 
pelo Brasil, principalmente, 
animais adultos e idosos. 

A médica-veterinária e 
supervisora da Clínica de Pe-
quenos Animais do Hospital 
Veterinário do Grupo UniE-
duK, Ana Letícia Rubello, 
explica que diversos fatores 
auxiliam no desenvolvimen-
to da obesidade em cães e 
gatos. 

“O motivo pode ser desde 
a questões de genética, raça 
e idade, até sedentarismo e 
ausência de atividade física. 
Podem ocorrer ainda pro-
blemas com a composição 
calórica e nutricional da die-
ta, além de endocrinopatias 
e medicamentos”, salienta. 
“Há ainda fatores relaciona-
dos ao comportamento dos 
tutores, principalmente, na 
administração petiscos e ou-
tras guloseimas.” 

A grande questão é que, 
quando o animal está obeso 
e não recebe nenhum tipo de 
tratamento, as chances são 
altíssimas de desenvolver 
outras doenças como artro-
patias, distúrbios circulató-
rios (hipertensão), endocri-
nopatias (diabetes mellitus), 
restrição respiratória, hiper-
lipemia e esteatose hepática. 
São complicações que, além 
de interferirem na qualida-
de de vida e na longevidade, 
pode levar o animal a óbito. 

Por isso, é importante 
que o tutor esteja sempre 
atento aos sinais incomuns 
do pet no dia a dia, com des-
taque aos animais com ida-
de entre 7 e 11 anos. “O peso 
corporal pode ser um sinal 
indicador, variando entre ra-
ças e faixas etárias, além de 
cansaço fácil e intolerância 
a exercícios”, diz Ana Letícia, 
que acrescenta ainda que o 
diagnóstico preciso deve ser 
feito por um médico-veteri-
nário. 

“O diagnóstico de obe-
sidade em animais é reali-
zado por meio da inspeção 
e palpação direta. Pode ser 

utilizado escore de condi-
ção corpórea, na qual é de-
terminada com as medidas 
da circunferência pélvica e 
comprimento da tuberosida-
de do calcâneo ao ligamento 
cruzado, trazendo-nos uma 
estimativa da porcenta-
gem de gordura corpórea. 
Por fim, exames de imagem 
como ressonância e tomo-
grafia podem auxiliar”, expli-
ca a médica-veterinária do 
Grupo UniEduK. 

Caso o pet seja diagnosti-
cado com a doença, o veteri-
nário deve indicar tratamen-

to que incluem mudança 
alimentar para estimular re-
dução de peso; dietas com 
restrição calórica e prática 
atividade física; bem como 
monitorização do paciente 
com seu escorre corporal e 
exames laboratoriais.

Mas como deixa o pet 
longe da obesidade? 
Mais importante do que 

ter o tratamento adequado 
é prevenir para que o ani-
mal não se torne obeso. Para 
isso, a médica-veterinária 
do Grupo UniEduK orienta 

os tutores a ficarem atentos 
com a rotina do animal. 

Alimentação – As refei-
ções devem ser ofertadas 
de 2 a 4 vezes por dia, com 
a quantidade específica para 
cada animal; 

O que ofertar – A alimen-
tação caseira é a mais saudá-
vel e nutritiva. Caso não seja 
possível, podem ser utiliza-
das rações com ingredientes 
de qualidade e sem corantes;

Passeio – As caminhadas 
são essenciais para a perda 
calórica. Sendo assim, dê 
preferência a locais abertos, 
em horários adequados, e 
respeite sempre os limites 
físicos do animal; 

Gato também se exerci-
tam – Apesar de não preci-
sar de passeios regulares, os 
gatos podem ser estimula-
dos por meio de brinquedos 
recreativos; 

Raças mais obesas – En-
tre os gatos, destaque para 
Manx, Maine Coon e Russian 
Blue. Já entre os cachorros, 
a propensão à obesidade é 
maior para o Basset Hounds, 
Beagles, Cocker Spaniels, 
Dachshunds e Labradores. 

Médica-veterinária do Grupo UniEduK explica quais raças estão mais propensas a desenvolver a doença   

ACE Holambra impulsiona busca 
para interessados em vaga de emprego

Se você está em busca de 
uma oportunidade profissio-
nal ou uma recolocação em 
sua área, saiba que um ser-
viço 100% gratuito oferecido 
pela Associação Comercial 
e Empresarial de Holambra 
(ACE Holambra) é um canal 
que pode ajudar a encurtar 

esse caminho e dar um novo 
rumo para sua carreira.

O Banco de Talentos da 
ACE Holambra faz a ponte 
entre quem está contratan-
do e quem está em busca 
de emprego, de uma manei-
ra bastante prática, simples 
e eficiente. Basta acessar 

www.aceholambra.com.br e 
clicar em “Banco de Talen-
tos”no menu superior do 
site. Quanto às empresas que 
querem cadastrar vaga, elas 
devem entrar em contato 
com a ACE.

Maiores informações: 
WhatsApp (19) 9 9467-5589.

www.aceholambra.com.br
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Águas de Holambra investe em capacitação 

para prestar serviços de excelência

A concessionária Águas 
de Holambra tem o compro-
misso de prestar o melhor 
serviço à população holam-
brense. Por isso, investe con-
tinuamente na formação de 
seus colaboradores, visando 
sempre o aprimoramento de 
cada equipe, nos mais diver-
sos setores.

“Investir nos profissionais 
é investir em todo o processo, 
pois só através das pessoas é 
que se consegue excelência 
e esse é nosso objetivo. Tra-
balhamos com o que existe 
de mais moderno na área de 
saneamento e desenvolver 
pessoas é uma realidade na 
Águas de Holambra. Porque 
nosso papel é fundamental 
para a saúde e qualidade de 
vida da população, além da 
preocupação constante com o 
meio ambiente”, afirma a dire-
tora presidente da concessio-
nária, Silvia Leticia Tesseroli.

Programas de desenvolvi-
mento e de aprendizagem fa-
zem parte da rotina dos pro-
fissionais além da conta da 
empresa e a Produtividade 
é um dos temas trabalhados. 

“O conceito é bastante sim-
ples: uma equipe treinada e 
engajada com a evolução das 
soluções, presta o melhor 
serviço para a sociedade”, sa-
lienta Silvia.

PRODUTIVIDADE
Entre outros muitos pro-

cessos de desenvolvimento, 
está a busca contínua por 
melhoria na forma em exe-
cutar as atividades, entre 
eles a Produtividade, que é o 
aproveitamento real de todo 
e qualquer recurso disponí-
vel. Por isso, os colaborado-
res da Águas de Holambra 
recebem, durante os trei-
namentos, as informações e 
as ferramentas necessárias 
para administrar melhor o 
tempo durante a execução 
de suas tarefas no dia a dia, 
além de contribuírem com a 
construção ou adoção de no-
vas soluções.

“Quando falamos em re-
cursos, estamos falando em 
especial de tempo, um re-
curso tão escasso nos dias 
de hoje. Colaboradores capa-
citados aproveitam melhor 

esse recurso e, como conse-
quência, a Águas de Holam-
bra presta um melhor e mais 
rápido atendimento. Vale 
lembrar aqui que trabalhar 
com produtividade não é tra-
balhar mais, mas trabalhar 
melhor”, explica Klaus Au-
gusto Medeiros, da Kammak 
Consultoria.

Mas não existe êxito em 
treinamentos e workshops 
se não houver o engajamen-
to e participação efetiva dos 
profissionais. Esse também 
é um dos focos para a Águas 
de Holambra, ou seja, man-
ter a motivação das equipes. 
“Os profissionais são sempre 
convidados para buscar no-
vos caminhos, desenvolver 
novas técnicas e aprimorar 
processos. A empresa está 
sempre aberta para receber 
novas ideias dos seus profis-
sionais além da conta”, afir-
ma a diretora presidente.

A participação do time em 
cada projeto é realizada com 
a área de Pessoas, pois tra-
balhamos com pessoas, para 
pessoas. A cada mês, a Águas 
de Holambra desenvolve 

campanhas internas dentro 
dos mais variados temas, 
sempre no sentido de en-
gajar, informar, apoiar e de-
senvolver os colaboradores, 
buscando criar um ambiente 
saudável de trabalho.

“Desta forma, a produti-
vidade é um dos pilares que 
deve ser encarado como uma 
filosofia porque não é possí-
vel ter um modelo de geren-
ciamento desconsiderando 
as pessoas, suas atitudes, seu 
comportamento e a cultura 
empresarial”, explica Klaus. 
Ele salienta ainda que o pro-
cesso tem que ser perene 
e, para isso, tem que contar 
com o envolvimento das pes-
soas nessa forma agir.

‘APONTAMENTO’
Klaus explica que o Trei-

namento sobre Aponta-
mento tem como objetivo 

esclarecer para onde vão as 
informações e de que forma 
são utilizadas na cadeia de 
processos da empresa. “Os 
dados apontados são trans-
formados em Indicadores 
de Desempenho e tratados 
através da identificação da 
causa-raiz de eventuais pro-
blemas mapeados e direcio-
nados através de Ações de 
melhorias, respeitando a go-
vernança”, diz. Por isso, a co-
leta das informações apon-
tadas pelos colaboradores 
é tão importante. “Elas são 
fundamentais para a tomada 
de decisões e resoluções de 
problemas em Sistemas de 
gestão”, finaliza Klaus. Vale 
lembrar ainda que a Aegea 
Saneamento, da qual a Águas 
de Holambra faz parte, é a 
maior empresa privada do 
setor no país e investe cons-
tantemente em inovação.
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O Circuito das Águas Pau-
lista é composto por nove ci-
dades, que juntas somam 304 
mil moradores e formam um 
eixo econômico potente e im-
portante no interior paulista. 
Além de agrupar diversos atra-
tivos turísticos, qualidade de 
vida, natureza invejável junto 
a Serra da Mantiqueira, mão de 
obra qualificada com 109.572 
empregados, as cidades são 
conhecidas por boa infraestru-
tura e desenvolvimento orde-
nado. 

Tantas características posi-
tivas tornam a região um oásis 
para viver, trabalhar, visitar e 
investir. Pilares que norteiam a 
recém criada Agência de Desen-
volvimento Circuito das Águas 
Paulista (ADECAP) com o ob-
jetivo de potencializar a região 
nestes quatros eixos, trazendo 
propostas de desenvolvimento 
responsável e orientado às de-
mandas do futuro.

Constituída sob a forma de 
Associação Civil de interes-
se público, de direito privado, 
sem fins lucrativos e com au-
tonomia financeira e adminis-
trativa, a ADECAP propõe uma 
atuação integrada por meio de 
planos, programas e projetos, 
realização de eventos de sensi-
bilização e formação, oficinas, 
rodadas de negócios, prestação 
de serviços aos setores privado, 
público e ao terceiro setor, as-
sim como aos órgãos da admi-
nistração direta e indireta, aos 
poderes legislativo e judiciário 
local, regional, estadual e fede-
ral. Para acompanhar e medir 
resultados alcançados utiliza 
um Observatório de Dados com 
informações sobre a região 
unindo as cidades que formam 
o Circuito das Águas Paulis-
ta: Águas de Lindóia, Amparo, 
Holambra, Jaguariúna, Lindóia, 
Monte Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro.

Um projeto com o intuito de 
potencializar a economia local 
e gerar negócios entre as nove 
cidades acaba de ser criado 

pela ADECAP e foi lançado em 
março: a Rodada de Negócios 
do Circuito das Águas Paulista. 
O evento de lançamento ocor-
reu na Fazenda Benedetti, em 
Amparo, com a participação de 
50 empresários e líderes regio-
nais. A próxima Rodada de Ne-
gócios está agendada para o dia 
27 de abril, em Águas de Lindó-
ia, com café de boas-vindas e 
atividades de networking para 
promover negócios entre as 
empresas. O anfitrião desta vez 
será o Thermas Hot World, par-
que aquático da região. Desta 
forma, cada encontro permite 
que os empresários conheçam 
um lugar de destaque no Cir-
cuito das Águas Paulista. 

Eixo de desenvolvimento 
econômico do interior 
paulista

De fácil acesso para as prin-
cipais estradas do país, a região 
favorece o desenvolvimento 
econômico, reunindo cerca de 
50 mil empresas, sendo apro-
ximadamente 9 mil do setor 
agropecuário, 5 mil indústrias, 
11 mil empresas ligadas ao co-
mércio, 3 mil no setor de cons-
trução e 17 mil empresas no se-
tor de serviços. No ano passado, 
a balança de empregabilidade 
se manteve estável e positiva, 
gerando quase 51 mil contrata-

ções e 46.251 demissões, com 
um saldo positivo de 4.366 no-
vas vagas. 

O Circuito da Águas Pau-
lista mantém uma tradição de 
produção agrícola expressiva e 
histórica, o que resulta hoje na 
produção de 253 mil toneladas 
de cana de açúcar, mais de 9 mil 
toneladas de café e 17 mil tone-
ladas de milho, além de 15 mil 
litros de leite e 70 mil cabeças 
de gado. Sobre cafés especiais 
e cachaças de alambique, a re-
gião é especialista e coleciona 
produtos e prêmios nacionais e 
internacionais. E segue na bus-
ca pelas Indicações Geográficas 
específicas. 

Voltada também para os 
avanços industriais com em-
presas que se instalaram na 
região e são nacionalmente re-
conhecidas e representativas 
em seus setores, o Circuito das 
Aguas Paulista é sede das mar-
cas Ypê, Motorolla, Ambev, JBS, 
Sky, entre outras.

A região também se desta-
ca no comércio, a rede de lojas 
“1A99” nasceu em Socorro e já 
tem  cerca de 70 empresas es-
palhadas por todo Brasil. Pe-
dreira que era conhecida como 
a cidade das porcelanas, hoje 
congrega louças, plástico e de-
coração, e inaugurou recente-
mente um shopping outlet, o 

Nagoya, com 53 lojas,  bem na 
porta de entrada para diversas 
cidades do Circuito das Águas 
Paulista. Na região de Holam-
bra e Jaguariúna, o mercado de 
flores e plantas brasileiro ga-
nha destaque com o Veilling, a 
Cooperflora e o CEAFLOR, que 
juntos abastecem todo o Brasil.

Entre outros segmentos e 
empresas de destaque, o Cir-
cuito das Águas Paulista é um 
Cluster de produção água mi-
neral engarrafada, com marcas 
valorizadas como Lindoya Ve-
rão, Bioleve, Puríssima, entre 
outras. A Água Lindoya foi a 
escolhida pela Nasa na missão 
Apolo 11 devido a sua pureza. 
Assim como é referência na in-
dústria de roupas e confecções 
para adultos e crianças, princi-
palmente em linha, malha e lã, 
que movimenta o comércio de 
várias cidades da região, do Es-
tado de São Paulo e de outros. 

A educaçao também é um 
dos pontos fortes, soma 200 es-
tabelecimentos de ensino mé-
dio e fundamental, o que deixa 
a região bem abastecida por 
boas escolas e algumas univer-
sidades. 

O setor de turismo figura en-
tre as forças de investimento e 
atração para a região, com am-
pliações da rede hoteleira, como 
é o caso da Rede dos Sonhos. A 
força do turismo do interior pau-
lista, com uma proposta que vai 
do sossego à aventura, faz com 
que a região tenha uma oferta 
considerável de 4.727 unidades 
de hospedagem, com mais de 14 
mil leitos e deste levantamento 
754 são UHs acessíveis.

A área de eventos também 
atrai inúmeros visitantes, com 
destaque para a Expoflora, na 
cidade de Holambra, o Jaguari-
úna Rodeo Festival, a Festa do 
Morango de Monte Alegre do 
Sul, a maior Exposição de Car-
ros Antigos do Brasil, em Águas 
de Lindoia e Luzes de Natal, que 
decora as ruas da cidade de So-
corro, todos exemplos reconhe-
cidos nacionalmente. A região 

abriga ainda o “Caminho pro 
Interior”, uma rota turística e de 
peregrinação que ao todo tem 
537 km de distância. 

Amparo liderou o processo 
de adaptação da Lei do 5G no 
Circuito da Águas Paulista e hoje 
é uma das duas regiões do Es-
tado de São Paulo apta, no que 
diz respeito às leis, para receber 
investimentos de infraestrutu-
ra desta nova tecnologia para 
implantação da indústria 4.0 
criando um ambiente propício à 
área de inovação, ecossistemas 
e criação de startups. A região 
também é berço da startup VZIT, 
aplicativo para potencializar o 
turismo regional que está cres-
cendo em todo o Brasil. 

O setor de construção é ou-
tro que está a todo vapor, com 
lançamentos imobiliários prin-
cipalmente em Jaguariúna e 
Holambra. Segundo o Índice 
Sebrae de Desenvolvimento 
Econômico Local  - ISDEL, que 
mostra de forma qualitativa o 
estágio de desenvolvimento dos 
municípios brasileiros, a região 
apresenta bons indicadores, e 
se enquadra nas faixas de “alto” 
e “muito alto” na maioria dos 
quesitos, sinalizada no mapa em 
uma área verde claro e escuro. 
O índice sintetiza 106 variáveis, 
que são agrupadas em indica-
dores, disponibilizadas por fon-
tes oficiais, divididas de acordo 
com as cinco dimensões: capi-
tal empreendedor, organização 
corporativa, tecido empresarial, 
governança para o desenvolvi-
mento e inserção competitiva.

Com a estruturação da ADE-
CAP, a região ganhou essa go-
vernança integrada para o de-
senvolvimento, com uma visão 
comum de futuro construída de 
maneira compartilhada, partici-
pativa e democrática com toda 
a comunidade e por um Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Econômico que desdobre uma 
visão de futuro, com foco entre 
a agência de desenvolvimento, 
sociedade civil, mercado e po-
der público. 

Circuito das Águas Paulista promove desenvolvimento 
responsável com olhar para os desafios do futuro 
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A conta da inflação para os Municípios

Não é novidade para 
ninguém o discurso conve-
niente da importância da 
esfera municipal de gover-
no, já que seria o ente mais 
próximo das necessidades 
dos cidadãos. O raciocínio 
é perfeito, mas a realidade 
é de choque com a retórica, 
pois na repartição dos re-
cursos públicos tal impor-
tância não é devidamente 
reconhecida.

Além da famigerada de-
pendência por emendas 
parlamentares, historica-
mente sabemos que os co-
fres públicos dos municí-
pios sofriam restrições que 
foram até naturalizadas.

Contudo, vem causando 
surpresa um cenário relati-
vamente recente, em que o 
aperto parece ter diminu-
ído nos últimos anos, com 
sucessivas apurações de 
excesso de arrecadação e 
até certa correria para con-
seguir dar conta das aplica-
ções obrigatórias, como o 
mínimo exigido de 25% das 
receitas de impostos para a 
Educação. Falamos de um 
cenário generalizado, onde 
Holambra, naturalmente, 
não é exceção.

E tamanha mudança 
ocorre num cenário em que 

o crescimento econômico 
do país, que poderia ori-
ginar mais recursos, está 
muito aquém do patamar 
desejado.

Assim, vale apontar que 
uma das responsáveis pelo 
fenômeno da melhoria fi-
nanceira dos municípios é 
a temida trajetória inflacio-
nária do Brasil. Podemos 
observar que no curto es-
paço de tempo entre 2017 e 
2021 o país atravessou uma 
fase de persistente trajetó-
ria altista no índice oficial 
de preços, que saltou 2,95% 
para perigosos 10,06% ao 
ano, produzindo efeitos 
bastante peculiares aos mu-
nicípios.

Ocorre que preços maio-
res engordam os caixas das 
Prefeituras de maneira ime-
diata, como um remédio “na 
veia”, já que a incidência so-
bre os principais tributos a 
que têm direito, como ICMS, 
IPI (através do FPM), entre 
outros, sofre correção pra-
ticamente automática. Mas, 
como o Brasil tem uma cul-
tura arraigada de memória 
inflacionária direta, o efeito 
colateral disso chega nor-
malmente no ano seguin-
te, com as correções dos 
diversos contratos de uma 

Administração, o que, em 
tese, provocaria certa com-
pensação.

Porém, podemos verifi-
car que entre 2017 e 2021 a 
trajetória sempre crescente 
faz maquiar essa compensa-
ção, vez que o analgésico da 
correção de preços na arre-
cadação é superior ao efeito 
da correção contratual pela 
inflação do ano anterior.

O problema é que, dian-
te dos impactos da alta taxa 
básica de juros do país, 
notamos pelo gráfico que 
essa fase está acabando. O 
ano de 2022 já confirmou 
mudança na tendência e 
as projeções da Pesquisa 
FOCUS (colhidas pelo Ban-
co Central no último 17 de 
março) já mostram um ciclo 
bem diferente na transição 
de 2023 para 2024.

Como efeito final, a conta 
pela inflação dos anos ante-
riores deve ficar maior que 
a compensação na correção 
de preços em exercícios à 
frente.

É hora do protagonismo 
no planejamento!

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Operação Cata-
Bagulho acontece  

a partir de segunda
O Departamento Munici-

pal de Serviços Públicos de 
Holambra realiza a partir da 
próxima semana, entre os 
dias 27 e 31 de março, nova 
etapa da Operação Cata-Ba-
gulho para coleta de móveis 
danificados, pneus velhos e 
restos de poda. A ação, que 
ocorre regularmente no mu-
nicípio, tem o objetivo de 
manter a cidade limpa, evi-
tando o depósito irregular 
de lixo em terrenos baldios e 
vias da cidade.

O material deve ser dis-
ponibilizado na frente das 
residências pelos morado-
res antes das 7h30, de acor-
do com o cronograma de 
bairros (ver abaixo). Lixo 
doméstico, restos de cons-
trução civil e materiais ele-
trônicos não são recolhidos 
neste trabalho.

De acordo com o diretor 
municipal de Serviços Públi-
cos, José Marcos de Souza, 
em caso de chuva, a ação po-
derá ser cancelada.

Confira o cronograma da 
Operação Cata-Bagulho:

Segunda-feira, 27 de março: Jardim Flamboyant, Parque dos 
Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

Terça-feira, 28 de março: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, 
Morada das Flores e Centro

Quarta-feira, 29 de março: Imigrantes, Vila Nova, Residencial 
Moinho

Quinta-feira, 30 de março: Residencial Moinho, Residencial 
Van den Broek e Pinhalzinho

Sexta-feira, 31 de março: Camanducaia, Residencial Vila das 
Tulipas e Residencial Flor D’Aldeia
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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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● DIVERSOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, ca-
losidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com cor-
reção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19) 99291-8296. 

Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para ini-
ciantes 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.

Montagem e Manutenção de 
estufa metálica e madeira – 

Lavagem de plástico

9 9695-1108              9 9324-0632

CNPJ: 16.724.864/0001-96

EDITAL DE CONVOCACÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICOLA 
DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, con-
voca os seus 040 (Quarenta) cooperados em con-
dições de votar, para comparecerem à ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINARIA, que será realizada 
na sede da Associação Comercial e Empresarial 
da Estancia Turística de Holambra, à Avenida das 
Tulipas, no 103 Centro, na cidade de Holambra, 
Estado de São Paulo no dia 10/04/2023 (sequn-
da-feira) em primeira convocação ás 17:00, com 
2/3 (dois terços) dos cooperados presentes; em 2a 
convocação às 18:00 horas, com metade mais um 
dos cooperados presentes, ou em terceira e última 
convocação às 19:00 horas com o mínimo de IO 
cooperados presentes, para tratar da seguinte or-
dem do dia:
a) Prestação de contas do exercício compre-
endendo Balanço Patrimonial, a Demonstração 
de Resultado do Exercício e demais relatórios 
complementares referente ao exercício findo em 
31/12/2022 com o Parecer do Conselho Fiscal e 
dos Relatórios da Diretoria.
b) Eleição e Posse dos membros do Conselho Fis-
cal para o exercício 2023/2024.
c) Avaliação do CONAD sobre a viabilidade eco-
nômico-financeira da Cooperativa e Agendamento 
de AGE se for o caso.
d) Assuntos diversos informativos de caráter não 
deliberativos.

Holambra, 17 de março de 2.023

Osmar Candido Alves
Presidente

● DIVERSOS ●

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.

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA  
HOLAMBRA

CNPJ 52.770.542/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa Agro Pecuá-
ria Holambra, no uso das atribuições que lhe con-
fere o artigo 33, do Estatuto Social, convoca os 
senhores associados que somam em 44 (quarenta 
e quatro), para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, que realizar-se-á no dia 27 de março de 
2023, no Espaço Cultural da Terra Viva, localizada 
na Rua Rota dos Imigrantes 605, Centro no muni-
cípio de Holambra SP, obedecendo aos seguintes 
horários e “quorum” para instalação, cumprindo 
o que determina o Estatuto Social: em primeira 
convocação, às 08h00min, com a presença de 
2/3 (dois terços) do número total de associados 
ou em segunda convocação, às 09h00min, com a 
presença da metade mais um do número de as-
sociados ou em terceira e última convocação, às 
10h00min com a presença mínima de 10 (dez) as-
sociados, para deliberarem a seguinte: 

ORDEM DO DIA:

MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

I - Prestação de contas da Diretoria Administrativa, 
consubstanciada pelo Relatório Anual da Adminis-
tração do exercício que findo em 31 de dezembro 
de 2022, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no 
Exercício;
b.) Demonstrações Contábeis e suas Notas Expli-
cativas;
c.) Parecer do Conselho Fiscal; 
d.) Relatório dos Auditores Independentes.

II - Destinação das sobras ou perdas apuradas.

III - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.

IV - Fixação do valor da verba de representação 
para o Diretor Presidente, bem como o da cédula 
de presença para os demais Diretores Administra-
tivos e Conselheiros Fiscais, pelo comparecimento 
às respectivas reuniões.

V - Outros assuntos de interesse do quadro social 
(caráter não deliberatório).

Holambra-SP, 15 de março de 2023.

Adriano Joanes Maria Van Rooyen
Diretor-Presidente

● EMPREGOS ●

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Transtim Transportadora Limitada, solicita o compare-
cimento do ROBERVAL LUCIANO ALVES, portador da CTPS n° 
3144248 série 3806, ao estabelecimento desta Empresa, no prazo 
de 48hs, para tratar de assuntos de seu interesse.
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ClassificadosHolambra, 24 de março de 202312

Não te precipites nas decisões que devas tomar. Reflete que a Natureza prossegue, imperturbável, 
cumprindo os ciclos que lhe assinalam a trajetória. Não te precipites nas decisões que devas tomar. 

Reflete que a Natureza prossegue, imperturbável, cumprindo os ciclos que lhe assinalam a trajetória.

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

● EMPREGOS ●● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●

Comunicador Social

Requisitos

Oferece-se

Contrata-se profissional da área de comunicação social 
para trabalho de redação e administração das redes 
sociais da empresa.

Formação em jornalismo ou estar cursando os três 
últimos períodos.  Boa redação. Morar em Holambra ou 
em cidades próximas. 

Salário compatível ao de jornalista. Carga horária semanal 
de 30 horas distribuídas em horário diversificado, inclusive 
sábados e domingos. Auxílio refeição. Auxílio transporte.

Curriculum jaimelisandro@hotmail.com

Atendente de Restaurante

Requisitos 

Benefícios  

Enviar currículo via e-mail 

cantinairacema@gmail.com

Restaurante Cantina da Cema (dentro da cooperativa Veiling em Santo Antônio de Posse) contrata:

• Boa comunicação
• Disponibilidade de horário 
• Transporte próprio 
• Habilidade com venda por computador.

• Alimentação no local  • Vale transporte

- 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 Você é bom, mas está demitido

O narrador Cléber Machado, 60 anos,  não faz mais parte do Grupo Globo. Após 35 anos, a emissora decidiu encerrar o vínculo fixo do 
profissional, que marcou época nas transmissões do futebol brasileiro. Trecho da nota da emissora: Grande profissional, Cleber esteve 

presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão 
do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol”.

Andrea Bocelli volta ao Brasil no próximo ano 
para uma apresentação em São Paulo, no dia 26 
de maio, no Allianz Parque. Acompanhado de or-
questra, coral e artistas convidados, o tenor italiano 
apresentará seus maiores sucessos em um concer-
to emocionante e imperdível, produzido pela Dan-
çar Marketing. Os ingressos para a apresentação 

começam a ser vendidos no próximo dia 1º de fevereiro, quarta-feira, a partir das 18h 
pelo site www.eventim.com.br. Os ingressos podem ser parcelados em até 10 vezes. 
Haverá também a possibilidade de compra de Entrada Social, que terá parte de sua 
renda revertida para Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária interna-
cional que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias 
no Brasil e em diversos países do mundo. Os fãs que adquirirem seus ingressos até 31 
de março de 2023, além de garantirem os melhores lugares, poderão também parti-
cipar da Ação Cultural “Vou pra França”, que dará duas viagens, com acompanhante, 
para assistir ao concerto de Bocelli no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na 
França, em julho deste ano. Informações no site www.vouprafranca.com.br

Eles já venderam mais de 12 milhões de cópias e somam milhares de views 
e streams. As músicas, interpretadas por eles, sempre carregadas de amor, 
alma e sentimento, embalam qualquer geração. Edson e Hudson escreve-
ram juntos uma das histórias mais bonitas de todos os tempos. “Só quem 
conhece de fato a nossa trajetória entende que, se não fosse Deus, nós não 
estaríamos aqui. ‘Ele’ foi e sempre será o fator decisivo e transformador em 
nossas vidas”, falam com orgulho, Edson e Hudson. “Foi Deus” é apenas uma 
das canções que está na lista de sucessos da dupla, que chega aos 29 anos de 
atividade aprimorando a mistura extraordinária entre a qualidade técnica de 
Hudson com a afinação e extensão vocal de Edson. “Foi Deus”, a declaração 
de amor, que se tornou tema de vida de muitas pessoas, batiza o novo proje-
to audiovisual que será gravado no dia 5 de maio, no Espaço Unimed, em São 
Paulo. “Que felicidade anunciar esse DVD 15 anos depois que gravamos ‘Foi 
Deus’. É uma música atemporal, muito importante na nossa história. Ela resu-
me o nosso sentimento, que nascemos e crescemos juntos. Sem dúvidas, ‘Foi 
Deus’ que escreveu e ainda escreve a nossa existência por aqui. Estejam pre-
parados para o melhor de nós, Espaço Unimed!”, disse Edson.  Bora lá, gente! 

A crise dos sete anos
Fim de casamento. No início, tudo parecia uma linda e verdadeira história 
de amor. Só que Não. O reinado de Duda Nagle chegou ao fim. Ele e Sabrina 
Sato anunciaram o fim do relacionamento, na quarta-feira (22). Os dois esta-
vam juntos havia sete anos. A crise dos sete anos ou você supera ou acaba. 
A última vez que Sabrina Sato e Duda Nagle apareceram juntos como um 
casal foi em março deste ano, durante uma viagem com a filha pela Fran-
ça. Muitas viagens de casais acontecem para fortalecer o relacionamento. 
Nesse caso, foi nessa viagem que os dois decidiram se separar. Ao anunciar 
o término, eles disseram que a decisão foi mútua e eles continuam amigos. 
O ex-casal também deu a entender que vai dividir a guarda de Zoe, que, na 
verdade, é a que mais sofrerá com essa separação. Quer queiram ou não. A 
verdade é essa. Hoje em dia, o casal só pensa neles. Os filhos? Ah, os filhos....

Um espetáculo imperdível Um show de tirar o chapéu


