
www.jcholambra.comwww.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVIII / Nº 1433 / Holambra, 10/2/2023

Estudo aponta Holambra 
como terceiro melhor 

orçamento da RMC para 2023

Inscrições para concurso da 
Prefeitura são reabertas

Tradicional carnaval do Clube 
Fazenda Ribeirão espera por você

Vigilância Sanitária alerta para 
o combate aos criadouros do 
mosquito da dengue

Joseane assume cadeira  
de Sitta na Câmara
Joseane de Menezes Moreton Esperança, 
conhecida como Jô da Farmácia, tomou posse 
como vereadora na sessão desta semana e 
substituirá Sitta. Ela será a única mulher entre 
os membros da Casa. Em conversa com o JC 
Holambra, ela citou a frase da ex-presidente 
do Chile, Michele Bachelet: “Uma mulher na 
política, muda a mulher. Muitas mulheres na 
política, mudam a política”.
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Holambra tem o terceiro melhor orçamento proporcional à população da RMC (Região Metropo-
litana de Campinas). A Cidade das Flores só fica atrás de Paulínia e Jaguariúna, mas à frente de 
Campinas. O estudo, referente a 2023, foi feito pelo economista Ricardo Buso, colaborador do JC 
Holambra. Em entrevista, o prefeito Fernando Capato salientou que a superioridade é resultado 
do potencial produtivo, de convênios firmados com Estado e o Governo Federal e da vocação para 
atividades econômicas como o agronegócio e o turismo. 6
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Desmatam e incendeiam a floresta, envenenam 
com mercúrio os rios, comprometem definitivamen-
te o eco-sistema: você sabe e não fala nada.

Para acomodar 200ml de refrigerante, produ-
zem uma garrafinha plástica. E para você levar 
seu pãozinho para casa, produzem um saquinho. O 
plástico leva 500 anos para desaparecer: você sabe 
e não fala nada.

No país que tem o maior rebanho do planeta, 
pessoas estão atrás de ossos. E no celeiro agrícola 
do mundo, 16 milhões de pessoas vão dormir hoje 
com fome: você sabe e não fala nada.

1% das pessoas do planeta detêm mais recursos 
que os 99% restantes. Aqui, a fortuna dos 100 bra-

sileiros mais ricos supera os ativos somados dos 100 
milhões de brasileiros mais pobres. Você sabe e não 
fala nada.

Não temos um mundo B. Só temos este que divi-
dimos como podemos.

Fale alguma coisa enquanto é tempo... Por favor.
Use nosso jornal, contribua com seus conheci-

mentos e opinião. Vamos fazer mais e melhor. Não 
depois. Agora!

O JC solidariza-se com as famílias turcas e sírias 
por conta da tragédia natural ocorrida ontem, as-
sim como se sensibiliza com os incêndios extraordi-
nários que prejudicam o Chile. O impacto é global. A 
atitude, local. Individual. Urgente.

Você sabe e não fala nada
Histórias de Dona Ilda

Passados alguns dias, lá 
vem o brotinho crescendo, 
crescendo. Tirando o amar-
rilho, o broto se desenvol-
veu, me presenteando com 
uma penca de rosas! E lá 
está a velha roseira, exube-
rante, com rosas vermelhas, 
amarelas e rosadas!
Que espetáculo raro, que 
me leva a fazer reflexões: 
como mãe que acolhe filho 
alheio para amamentar, a 
velha roseira aceitou como 
filhos seus os dois estra-
nhos. Alimentou-os, deu-
-lhes vida e hoje, como uma 
família diferente, lá está o 
conjunto altaneiro, tingindo 
o jardim com amarelos, ver-
melhos e salmões.
É a vida! O milagre da vida 
que corre na seiva das plan-
tas! É o testemunho de 
que Deus existe tanto nas 
pequenas como nas maio-
res coisas. E aqui dentro 
do meu coração ficou uma 
pontinha de vaidade por ter 
conseguido essa façanha 
que, para mim, trouxe uma 
emoção jamais experimen-
tada!

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Em entrevista concedida por 
Aldo Rebelo, ex-presidente da Câ-
mara, deputado federal por seis 
mandatos e ex-ministro do go-
verno Lula, eis sua resposta ao ser 
indagado sobre “quão poderoso 
se sente alguém que se elege pre-
sidente da Câmara”:

“Muito poderoso!
Porque o presidente da Câ-

mara é, no Brasil, o único cidadão 
capaz de iniciar um processo de 
impeachment contra o presiden-
te da República. Ninguém mais 
pode. Entre 215 milhões de brasi-
leiros, só um tem essa atribuição.”

Touché.
É o caso de se perguntar: “Mas 

que democracia é esta” de con-
ceder-se a apenas um político, 
apenas um, o poder de abrir um 
processo político e criminal para 
afastar alguém de um cargo go-
vernamental?

E Rebelo continua:
“É muito ruim um governo 

brigar com o presidente da Câma-
ra. Por ele ter o poder de definir o 
que será votado ou deixará de ser 
votado, e ter também a prerroga-
tiva de escolher os relatores das 
matérias, o presidente da Câmara 
pode criar muitos problemas para 
o governo — por exemplo, se re-
solver trancar uma determinada 

pauta ou apontar um adversário 
do presidente para relatar deter-
minado projeto”.

Quantos brasileiros têm cons-
ciência desses poderes imperiais 
concedidos ao presidente da Câ-
mara dos Deputados? 

Por que para a eleição do 
presidente da Casa os deputados 
votantes vendem até a alma para 
pertencer à Corte – no caso do 
Rei Arthur – num mais absoluto 
descompromisso com os desti-
nos do país?

E Rebelo ainda pontua: “Isso 
significa que, se o governo esti-
ver bem, o presidente da Câmara 
pode criar muitos problemas para 
ele. E, se o governo estiver mal, o 
presidente da Câmara pode der-
rubá-lo. O poder dele é decisivo.”

Poder é Poder. Alea jacta est! 
Curiosamente, no país con-

siderado a maior democracia do 
mundo, a Constituição dos Esta-
dos Unidos também dá à Câmara 
dos Representantes (Deputados) 
o poder de iniciar o processo de 
impeachment de qualquer fun-
cionário da administração fede-
ral americana, incluído o próprio 
Presidente americano, por “trai-
ção, corrupção, ou outros crimes 
e desvios de conduta”. 

Depois, esses funcionários 
são julgados no Senado. Após 

o julgamento no Senado, am-
bas as Câmaras do Congresso 
votam contra ou a favor do im-
peachment. São necessárias a 
aprovação de 51% dos membros 
representantes (deputados) e a 
aprovação de 67% dos senadores 
para que este processo de im-
peachment seja bem-sucedido. 
Quando o processo é aprovado 
em ambas as câmaras, o funcio-
nário em questão é automatica-
mente removido de seu cargo. 

E lembremos que lá são 332 
milhões de habitantes.

Assim, parece que temos si-
tuações semelhantes entre a dos 
irmãos do norte e a nossa no que 
diz respeito ao “poder” concedido 
a apenas um político de dar – ou 
não – início a um processo que 
pode derrubar um governante 
dependendo do andar da carrua-
gem a partir daí.

Trago esse assunto à baila, 
pois, estes tempos modernos 
fazem-me lembrar daqueles em 
que um imperador - a seu bel pra-
zer, ou conveniência – escolhia 
apontar seu polegar para cima ou 
para baixo definindo o destino de 
muita gente.

Por fim, lembrando Maquiavel 
(1469-1527): “A manutenção do 
poder é mais importante do que 
o bem comum”. 

E mais não digo.

A Corte do Rei Arthur

Roseira de três 
cores

Era uma velha roseira de 
flores amarelas. Mais de 20 
anos!
Perto, uma outra de rosas 
vermelhas. E se eu enxer-
tasse um galhinho dessa 
naquela?
Um caboclo me ensinou a 
retirar a borbulha ou gema 
da vermelha e tentar fazê-la 
encravar-se num ramo da 
amarela. De três enxertos, 
um brotou. Quando verifi-
quei que o brotinho estava 
crescendo, senti uma coi-
sa estranha, uma sensação 
boa por ter conseguido ca-
sar dois pedaços de roseiras 
diferentes.
Depois, ganhei de uma 
pessoa amiga um galhinho 
com rosas cor de carne. Era 
um rosa-queimado, puxan-
do para o bege. Talvez fosse 
um salmão. Nunca as tinha 
visto. Não eram do tipo 
“chorão” nem das maiores. 
Eram em penca e de tama-
nho médio. Fiquei apaixo-
nada e encantada com tal 
raridade!
Então deu o estalo! E se eu 
tentasse um novo enxer-
to? Não deu outra: retirei a 
borbulhinha do cado das 
rosas e voltei à roseira ama-
rela. Fiz um talho na vertical 
num dos seus galhos, outro 
no meio, na horizontal. Le-
vantei as cascas e introduzi 
a gema. Amarrei tudo com 
fitilho de plástico, deixando 
apenas a borbulhinha livre.
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Casos novos 
de Covid têm 

leve alta
Segundo boletim divulgado 

pelo Departamento Munici-
pal de Saúde,  na quarta-feira, 
dia 8, foi confirmado 5 novos 
casos de Covid-19 ao longo 
da última semana. Na sema-
na anterior, foram 2 registros. 
Segundo orientação da Saúde, 
é fundamental garantir todas 
as doses disponíveis da vacina 
contra a doença.

Vacinação Infantil
A Saúde de Holambra está 

realizando desde o dia 6 de fe-
vereiro, a aplicação da vacina 

contra a Covid-19 em crian-
ças de 6 meses a 2 anos. Além 
disso, meninas e meninos en-
tre 5 e 11 anos que já estejam 
imunizados com a primeira 
dose poderão receber a se-
gunda e a terceira. O atendi-
mento ocorre das 8h às 12h e 
entre 13h e 15h no PSF Santa 
Margarida, no bairro Jardim 
das Tulipas e de acordo com 
a enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica de Holambra, 
Wilma Gomes, é necessário 
apresentar caderneta de vaci-
nação e Cartão SUS.

Cuidados com a dengue 
devem ser intensificados

A estação mais quente do 
ano, com altas temperaturas e 
incidência de chuvas em todo 
o país, é conhecida pela inten-
sa propagação de vírus trans-
mitidos pelo mosquito Aedes 
aegypti, como dengue, Zika e 
chikungunya. 

A densidade natural do 
Aedes aegypti é maior nessa 
estação devido ao volume de 
água das chuvas, que aumenta 
a oferta de criadouros onde a 
fêmea pode deixar seus ovos, e 
as altas temperaturas que ace-
leram o desenvolvimento do 
mosquito entre as fases de ovo-
-larva-adulto. Ao mesmo tempo, 
em contato com a água, os ovos 
colocados há semanas ou meses 
podem eclodir e dar origem a 
milhares de novos mosquitos. 

Para evitar isso é importan-
te a conscientização da popu-
lação sobre a prevenção, que 
depende de medidas efetivas 
de controle do vetor. Por conta 
dos cuidados com a pandemia 
contra a Covid-19 a dengue fi-
cou em segundo plano, mas é 
hora de retomar as ações de 

combate dessa doença que 
causa um impacto socioeconô-
mico muito grande no país. Na 
Cidade das Flores isso não é 
diferente e os cuidados devem 
ser redobrados, uma vez que 
a maioria dos moradores tem 
como hábito e prazer cultivar 
plantas e flores em vasos nas 
suas residências, escritórios e 
comércios. A melhor forma de 
prevenção da dengue é evitar 
a proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti, eliminando 
água armazenada para impe-
dir possíveis criadouros, não 
só em vasos de plantas, como 
em pneus, garrafas plásticas, 
piscinas sem uso e sem ma-
nutenção, e até mesmo em 
recipientes pequenos, como 
tampas de garrafas. “Manter a 
limpeza e a higiene de todos os 
locais (casas, terrenos baldios, 
canteiros de obras, vias públi-
cas, etc) e evitar a água para-
da é a melhor forma, por isso 
é fundamental a participação 
consciente de toda a popula-
ção nesse momento”, explica a 
Vigilância Sanitária.  

Holambrenses que ainda não tomaram todas as doses de reforço, podem procurar os seguintes locais 
e horários:

PSFs Imigrantes e Santa Margarida : Segunda e quarta-feira, das 8 às 11h30 e das 13h às 15h

PSF Palmeiras:Terça-feira, das 8h às 11h30

PSF Fundão:Terça-feira, das 13h às 15h

Vacinação adultos
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Moção de Protesto à Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU) cobrando o aumento 
da frota de ônibus intermunicipal que atende o 
transporte público de Holambra foi apresentada 
pelo vereador Fabiano Soares na sessão realizada 
em 06 de fevereiro. Todos os parlamentares foram 
favoráveis à propositura, que será encaminhada à 
EMTU.

A propositura pede uma solução positiva para o 

descontentamento dos usuários do transporte 
público intermunicipal e explica que a EMTU 
retirou alguns dos horários da linha de ônibus 
que realiza o trajeto Holambra – Campinas, 
causado problemas para a população, incluindo 
filas, viagens desconfortáveis e atrasos 
frequentes, prejudicando não só a qualidade de 
vida dos usuários, mas também a eficiência e 
produtividade da cidade como um todo.

O evento organizado pela União dos vereadores do Brasil (UVB), 
realizado em Brasília entre os dias 07 e 10 de fevereiro reuniu 
parlamentares de diversas cidades do país, promovendo a 
atualização e o debate de temas que impactam os municípios. 
Estivertam presentes representando a cidade , os vereadores 
Fabiano Soares, Hermindo Félix, Janderson Adriano Ribeiro, Jesus 
Aparecido de Souza) e Oriovaldo Venturini

Legislativo cobra aumento da frota de ônibus 
intermunicipal à EMTU

Câmara participa do Encontro 
Nacional de Gestores e 
Legislativos Municipais

A atual legislatura da Câ-
mara Municipal, em seu ter-
ceiro ano, passa contar com 
a presença de uma mulher. 
Na sessão desta semana, Jo-
seane de Menezes Moreton 
Esperança, foi empossada ve-
readora, substituindo Mario 
Luiz Sitta, que se licenciou do 
cargo para assumir como Di-
retor de Relações Institucio-
nais da Prefeitura.

Joseane chegou em Ho-
lambra em 1998 para tra-
balhar, iniciando uma pe-
quena atividade comercial, 
posteriormente se casou e 
fixou residência no municí-
pio. Concorreu as eleições 
em 2020 e obteve 246 votos, 
sendo eleita como a primeira 
suplente do PSDB em sua pri-
meira campanha.

 Ela expressou sua felici-
dade em poder representar 
as mulheres na Câmara, Jose-
ane lembra que “as mulheres 
a cada dia estão conquistan-
do seu espaço, e não é dife-
rente na política. Claro, ainda 
há muito à alcançar, está mui-
to aquém de onde se pode 
chegar!” A nova represen-
tante do legislativo garante 
que estará empenhada para 
implementar programas in-
centivados pelo governo es-
tadual e federal, que benefi-
ciem tanto as mulheres como 
a todos os holambrenses.

Joseane é empossada como vereadora em Sessão 

Formação das comissões 
no Legislativo

Na primeira sessão ordi-
nária de 2023, realizada em 
06 de fevereiro, pela Câmara 
Municipal de Holambra, fo-
ram nomeados os vereadores 
integrantes das comissões 
permanentes para o biênio 
2023/2024. 

As comissões são consi-
deradas órgãos internos do 

Poder Legislativo destinadas 
a estudar, investigar e apre-
sentar conclusões e suges-
tões referentes às matérias 
de suas respectivas áreas de 
atuação, com o objetivo de 
garantir maior qualidade das 
leis e políticas públicas pro-
duzidas para o município.

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação terá a 
seguinte composição como 

presidente Fabiano Soares 
Lima (Pode), vice-presiden-
te Eduardo da Silva (PSD) e 
secretário Hermindo Felix 
(PSDB).

A Comissão de Orçamen-
to, Finanças e Contabilidade 
será composta por Wilson 
Barbosa (PTB) como presi-
dente, Jesus Aparecido de 
Souza (PSD) como vice-pre-
sidente e Joseane Esperança 

(PSDB) como secretária.
Enquanto a Comissão de 

Obras, Serviços Públicos, 
Saúde, Educação, Cultura, La-
zer e Turismo, Planejamento, 
Uso, Ocupação e Parcelamen-
to do Solo terá como pre-
sidente Janderson Adriano 
Ribeiro (MDB), como vice-
-presidente Oriovaldo Ventu-
rini (PSDB) e secretário Edu-
ardo da Silva (PSD). 
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Esdras Domingos e Ricardo Buso

Todos os anos, a Prefei-
tura faz uma estimativa de 
arrecadação e gastos. O orça-
mento municipal estabelece 
metas para que o Munícipio 
possa propor e realizar ações 
de melhoria e desenvolvi-
mento da cidade.

O economista Ricardo 
Buso, colaborador do JC Ho-
lambra, cruzou a prévia po-
pulacional do Censo 2022, 
recém indicado pelo IBGE, 
com os orçamentos apro-
vados em 2023 na RMC. De 
acordo com o estudo (veja 
na página 6), Holambra tem 
o terceiro melhor resultado 
proporcional, estimando re-
cursos de R$ 177,5 milhões 
este ano. À frente da Cidade 
das Flores está Paulínia e Ja-
guariúna.

Diante desse resultado, o 
JC Holambra conversou com 
o prefeito Fernando Capato 
para analisar os bons núme-
ros econômicos que muníci-
pio vem apresentando nos 
últimos anos.

JC Holambra: Como é ela-
borado o elaborado o orça-
mento do município e quais 
as prioridades para 2023?

Fernando: É importan-
te esclarecer, inicialmente, 
que o orçamento é projeção. 
Uma estimativa calculada 
com base em um conjunto 
de informações que vão do 
histórico de arrecadação à 
quantidade de recursos con-
quistados em outras esferas 
de governo, previstos para 
pagamento ao longo do ano. 
Uma vez projetado, o rateio 

desse orçamento entre os 
mais diferentes setores da 
administração é definido 
de acordo com percentuais 
determinados pela legisla-
ção e a partir de prioridades 
estabelecidas pelo governo. 
A Educação, por exemplo, 
por Lei, recebe, no mínimo 
25% do orçamento do mu-
nicípio. A Saúde, 15%. Ho-
lambra, apesar disso, inves-
te, em média, mais de 25% 
dos seus recursos em Saú-
de, muito acima do mínimo 
obrigatório.

JC Holambra: A Administra-
ção já trabalhava com com-
parativos orçamentários?

Fernando: A administra-
ção conhece a realidade re-
gional e acompanha a pro-
gressão estatística anual, que 
aponta tendências. O traba-
lho, todavia, gira em torno do 
orçamento local e de meios 
que possibilitem o seu incre-
mento, como o incentivo ao 
empreendedorismo e à aber-
tura de novas empresas.

JC Holambra: A Prefeitura 
tinha alguma referência 
da superioridade de Ho-
lambra na RMC quanto a 
disponibilidade orçamen-
tária?

Fernando: Sim, a Prefeitu-
ra acompanha regularmente 
as projeções orçamentárias. 
Holambra, é importante res-
saltar, tem crescido acima da 
média regional ao longo dos 
últimos anos. Esse é um im-
portante indicativo de que o 
trabalho em andamento tem 
gerado resultados positivos 
para a cidade.

Projeção: Holambra tem o terceiro maior 
orçamento da região

Superioridade é resultado do potencial produtivo, convênios e vocação 
para atividades econômicas como o agronegócio e o turismo, aponta Fernando Capato

JC Holambra: A que atribui 
tamanha superioridade?

Fernando: Ao potencial 
produtivo e à vocação para 
importantes atividades eco-
nômicas, como o agronegó-
cio e o turismo.

JC Holambra: Qual o be-
nefício para Holambra, 
comparado as outras duas 
cidades vizinhas (Paulínia 
e Jaguariúna) liderem a re-
gião?

Fernando: As cidades da 
região, apesar da proximida-
de geográfica e de integra-
rem um conglomerado, têm 
perfis e realidades distintos. 
Paulínia tem arrecadação 
impulsionada pelas refina-
rias, enquanto Jaguariúna 
reúne condições que viabi-
lizam a presença de grandes 
empresas. Holambra, por 

sua vez, tem no agro e no tu-
rismo suas mais relevantes 
fontes de riqueza.

JC Holambra: A necessi-
dade que o Município tem 
de aportar mais recursos 
de seu orçamento (em re-
lação aos vizinhos) para 
continuar a movimentar o 
importante setor do Turis-
mo chega a competir com a 
disponibilidade para aten-
ção aos munícipes?

Fernando: Não. Pelo con-
trário. A vocação de Holam-
bra para o turismo rendeu 
à cidade o título de Estância 
Turística, que assegura inves-
timentos do Estado específi-
cos para o desenvolvimento 
deste segmento. A atividade 
turística é importante gera-
dora de emprego e renda, 
movimentando o setor de 

serviços, gerando receitas e 
contribuindo para que o mu-
nicípio tenha mais arrecada-
ção para destinar a serviços 
voltados ao morador.

JC Holambra: A Prefeitura 
considera adequada a pré-
via populacional do IBGE, 
de 16.194 habitantes para 
Holambra? Ela pode ter es-
timulado o resultado tão 
expressivo da cidade na 
RMC?

Fernando: Não. Acredi-
tamos que esse número es-
teja subdimensionado. Mas 
é importante ressaltar que 
prévias são prévias. É preci-
so aguardar a conclusão do 
Censo para que tenhamos 
condições efetivas de avaliar. 
Essa é uma realidade que se 
aplica também a outras cida-
des da região.
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Nova etapa da Operação 
Cata-Bagulho acontece 

entre 13 e 17 de fevereiro

A Prefeitura de Holam-
bra, por meio do Departa-
mento Municipal de Ser-
viços Públicos, irá realizar 
entre os dias 13 e 17 de fe-
vereiro nova etapa da Ope-
ração Cata-Bagulho. A ação 
tem o objetivo de manter a 
cidade limpa, evitando o de-
pósito irregular de lixo em 
terrenos baldios e vias da 
cidade. Itens como móveis 
danificados, pneus velhos 

e restos de poda devem ser 
descartados na frente das 
residências, pelos morado-
res, antes das 7h30.

De acordo com o dire-
tor da pasta, José Marcos 
de Souza, lixo doméstico, 
restos de construção civil 
e materiais eletrônicos não 
são recolhidos neste traba-
lho. Ele explica ainda que, 
em caso de chuva, a ação 
poderá ser cancelada.

O admirável orçamento de Holambra

Vivemos tempos de de-
mandas cada vez maiores 
e desafiadoras ao Poder 
Público. Embora seja uma 
espécie de clichê, não res-
ta dúvida de que o Municí-
pio é a esfera de Governo 
mais próxima das necessi-
dades da população e, por 
consequência, a mais pres-
sionada.

Para atender a tanto as 
Prefeituras precisam con-
tar com todos os recursos 
possíveis, sejam das trans-
ferências federais e esta-
duais, dos repasses, bem 
como dos tributos gerados 
e recolhidos dentro do pró-
prio município. Tudo isso 
se concentra numa peça de 
planejamento verdadeira-
mente norteadora das Ad-
ministrações Públicas, o Or-
çamento, que quanto maior 
melhor, ao menos em tese.

Mas a ideia de tamanho é 
sempre relativa, já que cada 
um tem suas particulari-
dades, população e neces-
sidades diferentes. Assim, 
convém analisar sempre 
em termos proporcionais e 
comparativos.

Aproveitando da recente 
prévia populacional do Censo 
de 2022, divulgada pelo IBGE, 
podemos trabalhar com or-
çamento por habitante para 

reduzir as disparidades de 
tamanho entre as unidades e 
atender à proporcionalidade. 
Já como princípio comparati-
vo, nada melhor que a reali-
dade da Região Metropolita-
na de Campinas, com seus 20 
municípios, onde Holambra 
se insere.

Então, cruzando a popu-
lação recém indicada pelo 
IBGE com os orçamentos 
aprovados para 2023 em 
cada um dos integrantes, 
apuramos que a RMC soma 
orçamentos de expressivos 
R$ 23,6 bilhões, contando 
com 3.275.246 habitantes, 
o que perfaz a média de R$ 
7.211,79 a empregar por 
habitante pelas Prefeituras.

Como demonstra o grá-
fico, Holambra tem o ter-
ceiro melhor resultado 
proporcional, estimando 
recursos de R$ 177,5 mi-
lhões para o ano, a serem 
divididos entre 16.194 
habitantes (de acordo 
com o IBGE), apurando R$ 
10.960,85 por munícipe. 
A metodologia indica que 
o cidadão holambrense 
conta, em média, com or-
çamento per capita 52% 
maior que o da média me-
tropolitana.

À frente da Cidade das 
Flores estão apenas Pau-

línia, com R$ 20,2 mil por 
habitante, previsível pelo 
montante gerado de tribu-
tos com a sede da Replan 
(refinaria da Petrobras); e 
Jaguariúna, caracterizada 
por altíssima industrializa-
ção, ainda sob proveito da 
localização limítrofe à me-
trópole, Campinas.

Para efeitos de com-
preensão, as barras azuis 
do gráfico identificam os 
únicos 8 municípios com 
índice acima da média me-
tropolitana, que é bastante 
inflada por Paulínia, e as 
vermelham apontam para 
os demais que não atingem 
a mesma média.

Vale observar que os 
três melhores resultados 
compõem o que chamo de 
“rico triângulo do Norte”, 
com a vizinhas Paulínia, 
Jaguariúna e Holambra. 
Ou, se preferirem, petró-
leo, alta industrialização e 
agronegócio de ponta.

Por fim, não basta reite-
rar inúmeras vezes admira-
ção pela dinâmica econômi-
ca holambrense. É preciso 
também quantificar.

 
Ricardo Buso

Economista
Idealizador do Projeto 

Economia Metropolitana

- Segunda-feira, 13 de fevereiro: Jardim Flamboyant, Parque dos 
Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

- Terça-feira, 14 de fevereiro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, 
Morada das Flores e Centro

- Quarta-feira, 15 de fevereiro: Imigrantes, Vila Nova, Residencial 
Moinho

- Quinta-feira, 16 de fevereiro: Residencial Moinho, Residencial Van 
den Broek e Pinhalzinho 

- Sexta-feira, 17 de fevereiro: Camanducaia, Residencial Vila das 
Tulipas e Residencial Flor D’Aldeia

Confira o cronograma

Confira o cronograma da Operação Cata-
Bagulho em cada bairro de Holambra
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A Prefeitura de Holam-
bra retomou na quarta-fei-
ra, dia 8 de fevereiro, as 
inscrições para concurso 
público com 42 vagas em 
mais de 30 diferentes car-
gos, além de formação de 
cadastro reserva para fun-
ções que exigem diferentes 
níveis de escolaridade. O 
certame, vale ressaltar, ha-
via sido suspenso em 30 de 
janeiro para reavaliação do 
edital, republicado nesta se-
gunda-feira (6). Inscrições 
feitas antes da suspensão 
serão mantidas normal-
mente, sem necessidade de 
novo cadastro.

Os salários variam entre 
R$ 1.553,33 e R$ 6.767,64 - 
e a taxa de participação vai 
de R$ 30 a R$ 65, com isen-
ção para desempregados, 
pessoas com deficiências e 
doadores de medula óssea, 
órgãos e tecidos. As inscri-
ções devem ser feitas até 28 
de fevereiro exclusivamente 
por meio do site www.om-
niconcursospublicos.com.
br. O edital completo está 

disponível no Diário Oficial 
Eletrônico e pode ser con-
sultado por meio do site 
www.holambra.sp.gov.br. 

Entre os cargos dispo-
níveis estão ajudante de 
pedreiro, auxiliar de servi-
ço de limpeza pública, faxi-
neira, jardineiro, pedreiro, 
cozinheira e eletricista, que 
demandam ensino funda-
mental incompleto; e agente 
escolar, inspetor de alunos, 
motorista de ambulância e 
tratorista para concorren-
tes que concluíram o ensino 
fundamental.

Além destes, estarão 
abertas ainda vagas como de 
agente de trânsito, auxiliar de 
Promoção Social, agente de 
segurança escolar e almoxa-
rife para inscrições com ensi-
no médio completo e postos 
de bibliotecário, professor de 
educação básica, dentista, di-
retor de escola, nutricionista, 
engenheiro agrônomo, médi-
co especialista ginecologista 
e procurador jurídico para 
profissionais formados em 
ensino superior.

Inscrições para Concurso Público são reabertas 
após reavaliação do edital

De acordo com a diretora 
de Administração e Recur-
sos Humanos, Grassi Barbo-

sa Gomes, as provas objeti-
vas serão realizadas no dia 
7 de maio.

Maiores detalhes dispo-
níveis  em www.holambra.
sp.gov.br

http://www.holambra.sp.gov.br
http://www.holambra.sp.gov.br
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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● 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

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.

Assistente Fiscal 

Experiência na escrituração fiscal e apuração de impostos para 
empresas optantes pelo Lucro Real e Lucro Presumido.

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

Observação: curriculum sem pretensão salarial, não serão analisados.

Auxiliar de Departamento Pessoal
(experiência pratica na área)

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)

Trabalhador Rural 
(de flores ornamentais)

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 vagabrasil2023@gmail.com  

ou pelo        (19) 99689.9466  
(somente mensagem não recebemos ligações)

Auxiliar de Manutenção 
com conhecimento em elétrica e hidráulica

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

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

● DIVERSOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verruga plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip sys-
tem”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardo-
so. Para iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, 
acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas e no-
vas 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.

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

Observação: curriculum sem pretensão salarial, não serão analisados.

está admitindo



10

www.jcholambra.com

Geral1010

www.jcholambra.com

EditalHolambra, 10 de fevereiro de 202310

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
INSUMOS HOLAMBRA

CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam os Senhores associados da Cooperativa 
Agropecuária de Insumos Holambra, convoca-
dos para a Assembleia Geral Ordinária, que re-
alizar-se-á no dia 02 de Março de 2023, na Co-
operativa Agropecuária de Insumos Holambra, à 
Rodovia SP 107 - Km 30 - s/nº - Bairro Borda da 
Mata, no município de Holambra, Estado de São 
Paulo, CEP 13825-000, em primeira convocação, 
às 15h00, com a presença de 2/3 do número total 
de associados ou em segunda convocação,  às 
16h00, com a presença da metade mais um do nú-
mero de associados ou em terceira e última con-
vocação, às 17h00, com a presença mínima de 10 
associados, conforme normas estatutárias, para 
deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I – Prestação de Contas do Conselho de Adminis-
tração, consubstanciada pelo Relatório Anual da 
Administração do exercício findo em 31/12/2022,  
compreendendo:
a) Relatório das Atividades Desenvolvidas no 
Exercício;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração do Resultado do Exercício;
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e) Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Audi-
tores Independentes.

II – Proposta de Destinação dos Resultados.

III – Eleição dos Componentes do Conselho Fis-
cal.

IV – Fixação do Valor da Verba de Representação 
para o Presidente, bem como o da Cédula de Pre-
sença, para os demais Conselheiros Administrati-
vos e Fiscais, pelo  comparecimento às respecti-
vas reuniões.

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da 
Assembleia, o número de associados nesta data é 
de 516 (Quinhentos e dezesseis).

Holambra, 10 de fevereiro de 2023.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os associados da ASSOCIA-
ÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DA ES-
TÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, com CNPJ 
71.753.255/0001-73 à comparecem em ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará  no 
dia 01 de março de 2023 (4ª. feira) em sua sede 
social à  Av. das Tulipas nº 103 – Centro – na ci-
dade de Holambra – Estado de São Paulo, às 8h 
em primeira convocação com a maioria absoluta 
de seus associados, às  8h15 em segunda convo-
cação com o mínimo de 1/3 de seus associados 
e às 8h30 em terceira e última convocação com 
qualquer número de associados presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do exercício, compreen-
dendo o Balanço Patrimonial e a Demonstração de 
Resultado do Exercício findo em 2.022;
2. Votação das contas do exercício de 2.022;
3. Apresentação das atividades da Diretoria refe-
rente ao ano de 2.022;
4. Apresentação do planejamento da Diretoria e 
Orçamento para o exercício 2023.

Obs.: conforme determina o Estatuto Social, capi-
tulo III, art. 7 – parágrafo único, somente terá di-
reito ao voto o associado que estiver em dia com 
seus compromissos financeiros junto à entidade.

Holambra, 10 de fevereiro de 2023

Ronaldo E. M. Graat
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Conforme o previsto no Título III, Capítulo I, Seção 
I – ASSEMBLÉIAS GERAIS - do Estatuto Social 
da Associação Núcleo de Artesãos de Holambra – 
NAH, a Presidente da Diretoria Executiva da mes-
ma, convoca seus associados para participarem 
da Assembléia  Extra Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 01 de março de 2023 às 9:00 h, em 
primeira convocação, com a maioria dos associa-
dos, ou em segunda convocação às 9:30 h com a 
presença de qualquer número de associados, na  
sede da Associação Núcleo de Artesãos de Ho-
lambra à Alameda Maurício de Nassau, 240, para 
a deliberação da seguinte Ordem do Dia: 
1. Mudança de endereço da Associação
Número de associados com direito a voto: 20 (vinte). 
        
Holambra, 09 de fevereiro de 2023.

Sonia Maria da Silva Pottes
Presidente 

Holambra, 06 de fevereiro de 2023.

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)

Na qualidade de Presidente da Associação dos 
Proprietários do Residencial Palm Park, sirvo-me 
da presente para convocar Vs. Sas. para participa-
rem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia onze do mês de março do ano de dois mil e 
vinte e três (11/03/2023), no salão do Espaço Cul-
tural Terra Viva, localizado na Avenida Rota dos 
Imigrantes nº. 605, Centro, Holambra (SP), às 14h, 
contando com a presença de qualquer número de 
associados ou procuradores que os representem, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Relatório de realizações e atividades de abril/21 
a março/23;
2 - Situação dos processos trabalhistas em anda-
mento;
3 - Prestação e balanço das contas do exercício 
de 2022;
4 - Análise do Conselho Fiscal;
5 - Eleição da nova Diretoria para o biênio 
abril/2023 a março/2025;
6 - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 
2023;
7 - Eleição do Conselho Consultivo para o exercí-
cio de 2023; 
8 - Planejamento e Orçamento anual para 2023;
9 - Apresentação e deliberação dos orçamentos 
das obras previstas para execução no ano de 
2023;
10 - Assuntos diversos.

NOTAS:

1) É lícito aos senhores associados se fazerem re-
presentar na Assembleia ora convocada por meio 
de procuradores com poderes específicos, confor-
me Art.15º do Estatuto Social da Associação dos 
Proprietários do Residencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados 
nas deliberações, desde que atendam ao contido 
no Art. 9º - incisos I a III do Estatuto Social da As-
sociação dos Proprietários do Residencial Palm 
Park; 
3) A ausência dos senhores associados na Assem-
bleia Geral Ordinária não os desobriga de aceita-
rem como tácita concordância os assuntos que 
forem tratados e deliberados.

Atenciosamente,



11

www.jcholambra.com

1111

www.jcholambra.com

Edital Holambra, 10 de fevereiro de 2023 11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL DE 16/03/2023 

COOPERFLORA COOPERATIVA  
DOS FLORICULTORES

CNPJ: 03.300.062/0001-07

Pelo presente Edital, o Presidente da cooperativa COOPER-
FLORA – COOPERATIVA DOS FLORICULTORES, CNPJ nº 
03.300.062/0001-07, em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias e conforme o Artigo 38, § 1º, da Lei 5764/71, convo-
ca os senhores associados para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, a realizar-se no dia 16 
de março de 2023, na sede da Cooperflora – Cooperativa dos 
Floricultores, situado à Estrada Municipal HBR 40, Km 01, Zona 
Rural, Cidade de Holambra, Estado de São Paulo, bem como 
através da ferramenta Zoom, às 15:00 h, em primeira convoca-
ção, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; 
às 16:00 h, em segunda convocação, com a presença mínima de 
metade mais um dos cooperados; às 17:00 h, em terceira convo-
cação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas dos órgãos da administração, acompa-
nhados do PARECER DO CONSELHO FISCAL, referente ao 
exercício fiscal do ano de 2022, compreendendo:
- Relatório da gestão;
- Balanço Patrimonial do exercício;
- Demonstrativo da conta “sobras ou perdas”;
- Relatório dos Auditores Independentes;
b) Dar destinação ao resultado apurado e aprovado referente à 
conta “Sobras ou Perdas”;
c) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração 
para o exercício de 2023 a 2026;
d) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal, Efetivos e 
Suplentes, para o Exercício de 2023;
e) Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de re-
presentação para os membros do Conselho de Administração e 
para os membros do Conselho Fiscal;
f) Novo modelo de gestão dos carrinhos;
g) Outros.

OBSERVAÇÕES:
1º - Para efeito de quórum informa-se que a Cooperflora – Coo-
perativa dos Floricultores tem hoje 102 (cento e dois) cooperados 
em condições de voto, conforme lei e estatuto.
2º - Os cooperados poderão participar e votar presencialmente e/
ou à distância através da ferramenta Zoom, os convites e docu-
mentos serão enviados aos cooperados através de seu e-mail/
whatsapp cadastrado na cooperativa.
 

Investimento no colaborador é um dos 
diferenciais da Águas de Holambra

Oferecer um serviço de 
qualidade é um dos maio-
res diferenciais da Águas 
de Holambra e, por isso, a 
concessionária está focada, 
também, na capacitação de 
seus colaboradores. Com o 
apoio da Aegea Saneamen-
to, o maior grupo privado 
de saneamento do país e do 
qual a Águas de Holambra 
faz parte, a concessionária 
investe na formação contí-
nua do seu time, por meio 
da Academia Aegea.

A Academia, exclusiva 
para colaboradores da Ae-
gea, disponibiliza diversos 
conteúdos com a finalidade 
de contribuir no desenvol-
vimento dos seus funcio-
nários, promovendo um 
processo de aprendizagem 
contínuo, alinhado aos obje-
tivos estratégicos da empre-
sa.

“Cuidar das pessoas faz 
parte da natureza das uni-
dades da Aegea que, além 
de levar saúde e qualidade 
de vida para a população 
nos municípios onde atuam, 
também cuidam de seus co-

laboradores”, afirma a dire-
tora-presidente da Águas de 
Holambra, Silvia Leticia Tes-
seroli. Silvia comenta ainda 
que essa iniciativa é uma 
oportunidade para que os 
colaboradores conquistem 
crescimento profissional.

Há sete anos na Águas 
de Holambra, a assistente 
de atendimento Neusa de 
Souza Pereira, 44 anos, afir-
ma que já fez vários cursos 
e que o ‘Competências Or-
ganizacionais Aegea’ e os 
voltados à área de EHS (em 
português, Saúde, Seguran-
ça e Meio Ambiente) são os 
que mais gostou. “Eu acho 
que os cursos são muitos 
bons , são importantes fer-
ramentas de aprendizado 
e conhecimento. É sempre 
muito importante buscar-
mos aprendizado tanto 
para o nosso crescimento 
profissional, quanto para 
o pessoal. Dessa forma, 
também podemos contri-
buir muito com a empresa 
e com os colegas de traba-
lho”, resume Neusa.

“Eu adorei os cursos 

que fiz na Academia Aegea, 
especialmente o de Auto 
Cad e o de Comunicadores. 
Os cursos são excelentes”. 
Essa é a opinião do super-
visor de Operações, Erick 
Sandro Moreira Clementi-
no, 45 anos. Assim como 
Neusa, Erick trabalha na 
concessionária Águas de 
Holambra. “Gosto muito de 
aprender coisas novas e a 
Academia nos proporciona 
essa aprendizagem”, afir-
ma.

Investimento humano
Segundo a diretora pre-

sidente da Águas de Ho-
lambra, Silvia Tesseroli, a 
Aegea acredita que investir 
em educação é parte essen-
cial para a construção de 
uma cultura forte, de um 
ambiente inovador e de 
transformação de vidas. “A 
posição da Aegea como lí-
der na área de saneamento 
básico no país é um reflexo, 
também, do investimen-
to que a companhia faz na 
educação corporativa”, fi-
naliza Silvia.

Erick diz que 
os cursos da 

Academia Aegea 
são excelentes: 

“Gosto muito de 
aprender”
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Filhos: eu que decido

Durante um ensaio da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, Paolla Oliveira conversou com o repórter Rodrigo Assis, do Fofoca-
lizando. Ao programa, ela fala com exclusividade sobre a relação com o cantor Diogo Nogueira e as cobranças por casamento e filhos. “Co-
bram nada! As pessoas esperam... Esperar, expectativa, é uma coisa. Cobrar é só se eu aceitar. E tá tudo bem comigo. Deixa eles pensarem 
o que quiserem, faz parte”, disse a beldade. Questionada se está feliz, a atriz finaliza respondendo com um sinal afirmativo com a cabeça.

Praticamente uma semana que Gloria Maria morreu e, mesmo antes de ser sepulta-
da, já começava a especulação do que seria das suas  duas filhas: Maria e Laura, de, 
respectivamente, 15 e 14 anos. A jornalista atribuiu a um amigo íntimo, o econo-
mista Paulo Mesquita, a missão de ser o tutor legal das meninas. Ele já era visto por 
elas como uma figura paterna desde a infância. Em relação à moradia de Maria e 
Laura, a jornalista Lu Lacerda, colunista do iG, informa que, nesses meses iniciais, as 
meninas continuam na casa onde moravam com a mãe. A mansão está localizada 
na Gávea, bairro do Rio de Janeiro, e é alugada. Gloria tinha intenção de comprar o 
imóvel caso fosse posto à venda. Ainda de acordo com a colunista, Paulo ainda não 
tem uma decisão formada sobre onde ele e as meninas vão morar futuramente. 
Além do tutor, Maria e Laura contam com uma rede de apoio formada, também, 
pelos padrinhos, Roberto Marinho Neto e Bruno Astuto.

Valor da Vida é a novela que está passando na TV Bandeirantes e tem alcançado 
ibope, com a baixa da novela da Globo os telespectadores estão migrando para 
novelas de outras emissoras. Gravada em Portugal, Rio de Janeiro e Bahia, a trama 
envolve negócios escusos da protaganista Camila, personagem da atriz brasileira 
Carolina Kasting (foto).  Ela está envolvida com tráficos de pessoas, bebês e órgãos 
humanos. Um assunto polêmico, que pode até ser ficção, mas no fundo é uma 
grande verdade. Acontece muito por aí. Mães que vendem filhos, pessoas vendem 
órgãos, pessoas que são sequestradas e nunca mais aparecem. É bem por aí. Na 
real, temos crianças e adultos desaparecidos. Um exemplo, é a irmã do lutador Vi-
tor.... nunca mais apareceu. Por isso, nem tudo é  ficção.  Enfim, a novela vai ao ar 
em horário nobre, logo depois do programa do Faustão, que a emissora oficializou 
a duração do programa dele em uma hora e meia, das 20h30 às 22h. Na sequência 
da atração de auditório, entrará no ar a novela Valor da Vida, produzida pela TV 
portuguesa TVI e que conta com os atores brasileiros Carolina Kasting, Thiago Ro-
drigues e Marcello Antony no elenco. Carolina Kasting (Camilla), Thiago Rodrigues 
(Vasco), Marcello Anthony (Jesus), Adriano Toloza (Leonardo), Thaiane Anjos (Dal-
va), e Tássia Camargo (Elisa). Além deles, Bia Seidl (Maria), Henri Pagnoncelli (Lobo), 
Neusa Borges (Roseli) e Miguel Thiré (Jesus, em outra fase).

Vai na Fé

A novela “Vai na Fé” traz o cotidiano de famílias nas várias classes sociais. 
Sol vive numa família de classe média baixa, vende quentinha para aju-
dar no orçamento apertado da casa. Para desespero da família, Carlão 
morre num acidente de carro na terça-feira de Carnaval. Infelizmente, 
o aplicativo não se responsabiliza por nada porque Carlão não estava 
numa corrida no momento”, indicou a autora. A vida de Sol não foi fácil. 
Abusada na juventude por Theo (Emilio Dantas), a vendedora de quen-
tinhas não vê outra alternativa, depois da morte do marido,  a não ser 
retomar o trabalho com o decadente cantor Lui Lorenzo (José Loreto) 
apesar de ter sido recriminada na igreja, da qual integra o coral. E, claro, 
que Sol e Lui acabam engatando um relacionamento, conforme escreveu 
a autora da trama das sete. “O retorno de Sol à banda é um acontecimen-
to! Apaixonado, Lui dá todo o espaço possível para ela brilhar, deixando 
Ivy (Azzy) um pouco enciumada. Como prometido por Lui, ele a respei-
ta. Mas quem não resiste é Sol. Eles têm aquela noite de amor digna de 
novela, mas ela o faz prometer segredo sobre o que ocorreu. Todavia, os 
dois não resistem à atração e repetem (muitas vezes) a dose, escreveu 
Rosane. Tudo isso irá acontecer a partir do dia 14 de fevereiro.

Insegurança para quem fica

Assunto polêmico em Valor da Vida


