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Há um mês, a Prefeitura  havia notificado 15 casos de dengue, entre janeiro e abril. Nesta se-
mana, o Departamento Municipal de Saúde divulgou que Holambra registrou 99, ou seja, nos 
últimos 30 dias foram identificados 84 novos casos, quase três por dia. Vale lembrar que no 
ano passado foram 24 pessoas infectadas pela doença. Devido a isso, o órgão ampliou a reali-
zação de mutirões de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

Saneamento básico 
contribui para 
desenvolvimento do turismo

Dia do Moinho será 
comemorado neste 
sábado e domingo

2.400 alunos do município 
recebem uniformes 
escolares
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Opinião2
O Brasil conviveu por décadas, 

antes de 1994, de um período infla-
cionário cuja taxa atingia a 12% ao 
mês. Em alguns casos, como no últi-
mo mês do Governo Sarney, em mar-
ço de 1990, atingiu as altas cifras de 
80% ao mês.

Naquele período a classe assala-
riada sofria para  equilibrar o orça-
mento doméstico nos elementos es-
senciais da cesta básica, enquanto os 
bancos ganhavam rios de dinheiro

Somente as pessoas, que atual-
mente estão acima de 45 anos, têm 
lembrança daquele período desas-
troso de nossa economia, em que o 
dinheiro perdia valor diário e as dívi-
das interna e externa do país aumen-
tavam sobremaneira o endividamen-

to do país.
Em 1994, ainda no governo de Ita-

mar Franco, por meio de seu Minis-
tro da Economia, o futuro presidente 
Fernando Henrique Cardoso, implan-
tou-se o Plano Real que teve o grande 
mérito de controlar a taxa de infla-
ção, reduzindo-a a níveis suportáveis.

Nos dois mandatos seguintes de 
Fernando Henrique Cardoso, o país 
buscou equilibrar sua economia, fa-
zer crescer os investimentos e manter 
baixas as taxas de inflação.

Quando Lula assumiu, também 
por dois mandatos, a presidência da 
república, teve a lucidez de manter 
a política econômica do governo an-
terior. Ela porém voltou a crescer no 
governo Dilma, estabilizou no gover-

no Michel Temer e voltou a crescer no 
governo Bolsonaro.

Ameaça-nos novamente a carestia 
dos bens de consumo, da cesta básica 
e dos serviços, sem uma perspectiva 
de abrandamento ou de retorno aos 
níveis planejados pelo Banco Central.

Este é um problema governamen-
tal. São os executivos públicos deste 
país, eleitos ou não, que precisam dar 
conta desta árdua missão. Aliás eles 
são remunerados direta e indireta-
mente, e muito bem, pelo povo que em 
última instância paga as contas.

A sociedade civil organizada pre-
cisa estar atenta, participar das deci-
sões e fazer pressão sobre as autori-
dades que respondem pelo destino da 
economia deste país.

Ameaça do retorno da inflação
Histórias de
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Devagar, o frio está 
se aproximando!
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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

A Blue Origin, empresa de tu-
rismo espacial do bilionário ame-
ricano Jeff Bezos, informou nesta 
segunda-feira (9) que um brasilei-
ro - Victor Correa Hespanha, de 28 
anos - foi sorteado para a próxima 
viagem e estará em sua próxima 
missão, ainda sem data defini-
da. Ele será o segundo brasileiro 
a viajar ao espaço e se juntará a 
Marcos Pontes, que foi à Estação 
Espacial Internacional (ISS) em 
2006. A empresa de turismo es-
pacial de Bezos já realizou 20 via-
gens ao espaço, mas apenas qua-
tro tiveram passageiros. Em julho 
de 2021 o próprio empresário 
participou da primeira missão tri-
pulada com outras três pessoas. 
Algo inimaginável há dez anos.

Não estou muito certo sobre o 
número de pessoas que estão a par 
do que anda acontecendo “lá fora”. 
Talvez para muitos a informação 
possa causar surpresa: eis que o in-
cremento tecnológico em todos os 
seus segmentos vem caminhando 
em progressão geométrica.

Tenho estado a pensar o que 
tantas e tão rápidas transforma-

ções tecnológicas vem causando 
em nosso dia a dia sem que, talvez, 
percebamos. Isto porque as inova-
ções vem em conta gotas, quase 
diariamente em áreas do conheci-
mento humano com as comunica-
ções, a saúde, a economia, indús-
trias várias, onde a introdução de 
uma nova tecnologia em uma, for-
ça automaticamente o desenvolvi-
mento em outras da cadeia e não 
necessariamente da mesma.

Chega a ser assustador imagi-
narmos que acordamos pela ma-
nhã e ao final do dia tomamos co-
nhecimento de tantas novidades 
nessa seara que pelo fato de muitas 
surgirem de repente nos colocam 
em um estado permanente de en-
carar novos aprendizados visando 
a utilização de “ferramentas” cria-
das e colocadas à nossa disposição.

Ignoremos os desenvolvimen-
tos nas indústrias de armamentos, 
aeronáutica, automotiva com pai-
neis de carros cada vez mais sofis-
ticados, saúde com equipamentos 
vários como os que possibilitam 
até – pasme - cirurgias à distância, 
e visualizemos as comunicações.

5 (cinco) bilhões. Esse é o núme-
ro de pessoas que têm smartpho-
nes no mundo de acordo com a 
GMA, entidade global de telefonia 
móvel.

A China é o país que mais aju-
da o resto do planeta a atingir esse 
patamar de mais de dois terços da 
população mundial conectada. Lá, 
mais de 1 bilhão de pessoas têm 
smartphones. O Brasil, ainda no 
terceiro mundo, tem 242 milhões 
de clientes ativos nas diversas ope-
radoras. Mais que sua população 
de 216 milhões!  E não são poucos 
os que não sabem fazer pleno uso 
da maquininha e agem como se ti-
vessem comprado uma Ferrari para 
uso diário no trânsito de São Paulo.

Não sei como o nosso cérebro 
vem se adaptando – e reagindo - a 
tão complexas e  rápidas transfor-
mações. Uma curiosidade plausí-
vel. Parece ser que temos, cada vez 
mais, menos tempo para governar-
mos nossas vidas diárias, inclusive 
armazenar tantos conhecimentos 
– não poucos inúteis, por certo – e 
permanecermos saudáveis sob o 
ponto de vista emocional. Não sei...   

O Futuro Vem de Longe

Os agasalhos estão saindo dos armários 
ou das gavetas. Quem trabalha com tricô já 
está com tudo muito bem organizado.

Os grandes casacos começam a funcio-
nar! Enfim, é um trecho em que começamos 
a usar roupas diferentes, que geralmente 
pouco usamos.

A criançada fica muito mais linda toda 
enfeitada com seus gorros coloridos e luvi-
nhas de lã. 

Quanto aos menos jovens, lembram-se 
de seus cachecóis aquecendo deliciosamen-
te seu pescoço!!!

E assim, vamos tocando nossa vida sem-
pre maravilhosa!

O céu, com seus blocos enormes de nu-
vens, nos indicam que a chuva está chegan-
do, e realmente os pingos já começam a cair 
e o sol também anunciando sua presença, 
dá uma espiada! 

O almoço mandando dizer que está qua-
se pronto, com seu cheirinho delicioso!  

E a nossa quituteira, como sempre, logo 
trás a surpresa!!!

Hoje não fui para nosso sítio querido! Há 
mais de cinquenta anos o admiro, vejo suas 
rosas, vejo os tamanquinhos que fazemos 
com tanto carinho, aguardando uma nova 
exposição, como sempre fizemos! Nossa es-
perança cresce a cada dia!  

E a cada dia nossa  Holambra irá se tor-
nando o ninho de flores mais exuberante de 
toda nossa região! A cada dia são novas es-
pécies, novas pesquisas, novas descobertas 
e novos exemplos de flores jamais vistas!
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Aumento de casos de Dengue reforçam  

mutirões de combate ao mosquito
O Departamento Munici-

pal de Saúde de Holambra 
ampliou a realização de muti-
rões de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor 
da Dengue, para todos os sá-
bados deste mês. A iniciativa, 
que começou em 9 de abril, 
irá focar agora residências 
do bairro Imigrantes, o mais 
populoso da cidade. No pró-
ximo dia 14 a ação será no 
Residencial Van den Broek, 
entre 8h e 12h.

“Durante a semana, nas 
atividades de rotina, os agen-
tes encontram muitas casas 
fechadas e o bairro é grande”, 
explicou o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. O trabalho conta com 
a participação de 15 agentes 
de saúde que fazem visitas 
de casa em casa para a reti-
rada de possíveis criadouros, 
orientações ao morador e en-
trega de material informativo. 
Eles estarão uniformizados e 
identificados com crachás.

O último balanço divulga-
do pelo setor revela que Ho-
lambra registrou este ano 99 
casos de Dengue. No ano pas-
sado inteiro foram 24. Uma 
situação que reforça a ne-
cessidade da prevenção para 
evitar a doença. Para Valmir, 
é fundamental o trabalho em 
conjunto entre Prefeitura e 
população. “Pedimos para 
que a população abra as ca-
sas para os agentes”, expli-
cou. “Também é necessário 
que os cuidados para evitar a 
proliferação do mosquito se-
jam tomados de maneira fre-
quente, independentemente 
da estação do ano, evitando 
o acúmulo de água parada e 
monitorando sempre o jar-
dim e o quintal”.

No Portal do Governo, 
em www.holambra.sp.gov.br, 
está disponível para impres-
são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. Além disso, 
é possível que a população 

Boletim Covid-19
12/05/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4160
05

9204

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4130 Curados
 11 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 19 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 05 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 13369 Total de atendimentos

7 novos casos 
de semana passada 

para cá

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
- Manchas vermelhas no corpo

- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada em ca-
lhas ou outros recipientes
- Evitar o acúmulo de lixo e man-
ter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a água dos pra-
tos de flores e de plantas
- Lavar e esfregar vasilhames e 
potes de animais domésticos 
pelo menos uma vez por semana

Sintomas da Dengue:

Como combater o mosquito:

contribua denunciando pos-
síveis criadouros por meio da 
Ouvidoria ou pelo aplicativo 
Sem Dengue, disponível para 

telefones nas plataformas 
Android e iOS. O telefone da 
Vigilância em Saúde é o (19) 
3802-2744.

Em caso de suspeita de 
Dengue, a orientação é pro-
curar a unidade de saúde o 
mais rápido possível.
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Na sessão realizada dia 09 
de maio pela Câmara Muni-
cipal de Holambra, vereado-
res indicaram oito pontos de 
melhoria relacionados a te-
mas como segurança pública, 
trânsito e mobilidade, educa-
ção, esporte e assistência po-
pulacional, além da votação 
de projeto de lei. 

O aumento da seguran-
ça durante a feira noturna 
“Quinta-feira dos Sabores”, 
promovida no bairro do Imi-
grante foi o pedido do verea-

dor Eduardo da Silva, o Per-
nambuco. 

Relacionado ao trânsito e 
mobilidade, o vereador Jesus 
Aparecido de Souza, o Jesus 
da Farmácia, indicou o térmi-
no da pavimentação asfáltica 
no bairro do Pinhalzinho. 

Enquanto, visando a me-
lhoria do fluxo e segurança 
dos moradores, o vereador 
Janderson Adriano Ribeiro, 
o Chiba, solicitou a sinaliza-
ção de faixas de pedestres e 
afixação de placas de adver-

tência no cruzamento entre 
as ruas Walravens e Klein 
Gunnewiek, no bairro Resi-
dencial Imigrantes, e insta-
lação de lombada e placas de 
advertência de velocidade na 
Rua Salvia, no bairro Jardim 
das Tulipas.

O vereador Fabiano Soares 
propôs a inclusão de aulas de 
robótica nas escolas muni-
cipais, sugeriu a criação do 
Conselho Municipal de Espor-
tes e políticas públicas para 
o acolhimento dos respon-

sáveis por pessoas autistas. 
Também, juntamente com o 
vereador Hermindo Felix, pe-
diu pela retirada dos brinque-
dos quebrados ou que foram 
substituídos dos parquinhos 
das creches municipais.    

As indicações legislativas 
seguem para análise do Po-
der Executivo. 

Na reunião ainda foi apro-
vado por sete favoráveis o 
PL 016/2022 que autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal firmar convênio com o 

Departamento de Estradas e 
Rodagens do Estado de São 
Paulo (DER-SP). De acordo 
com a justificativa, a proposi-
tura tem por objetivo regula-
rizar a relação entre o muni-
cípio e o estado, para facilitar 
futuros projetos que venham 
a favorecer a cidade de Ho-
lambra. O projeto segue para 
sanção do Prefeito. 

A próxima sessão da Câ-
mara acontecerá no dia 16 de 
maio, a partir das 19 horas, 
na sede do Legislativo.

Integrantes da Co-
missão de Estudos de 
Documentos Históricos 
da Câmara de Holambra se 
reuniram ontem, dia 12, 
com vereadores e assesso-
res da Câmara de Vinhedo.

No encontro, que con-
tou com a participação dos 
vereadores holambrenses 
Wilson Barbosa, Oriovaldo 
Venturini, Jesus Aparecido 
de Souza e o vereador vi-
nhedense Nilton Braghetto 
e assessores, foi dialogado 
sobre os métodos de jun-
tada, análise, guarda e pre-
servação documental, assim 
como a ordenação física e 
divulgação do acervo para a 
população. 

A Comissão, formada por 
todos os vereadores da Câ-
mara de Holambra, iniciou 
recentemente o projeto 
para criação do acervo his-
tórico do legislativo e busca 
resgatar documentos e re-
gistros tanto do processo de 
emancipação político-admi-
nistrativa da cidade como 
das legislaturas.

Vereadores solicitam segurança em feira, 
trânsito, vias públicas e escolas

Comissão do Acervo Histórico do Legislativo se reúne 
com representantes da Câmara de Vinhedo
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Eclipse total da Lua na 

segunda poderá ser visto

Esse eclipse do dia 16 
de maio será um eclipse lu-
nar total e ocorre perto do 
perigeu, que é o ponto mais 
próximo que a Lua atinge em 
relação ao planeta Terra, fa-
zendo assim com que a Lua 
pareça cerca de 7% maior do 
que a média. Ele terá início 
no dia 15 às 22:32 pelo ho-
rário de Brasília. Seu ponto 
máximo acontece às 01:11 já 
na madrugada do dia 16 de 
maio e termina às 03:51.

O eclipse lunar ocorre 
sempre que a Terra fica po-
sicionada entre o Sol e a Lua, 
projetando assim sua som-
bra - parcial ou total - sobre 
a Lua. Geralmente, esse ali-

nhamento entre os três as-
tros acontecem cerca de duas 
vezes por ano, e a duração de 
cada eclipse pode variar de 
alguns minutos até 4 horas.

Ao contrário do eclipse 
solar - que só pode ser vis-
to em áreas relativamente 
pequenas do planeta - um 
eclipse lunar possui uma 
área de cobertura muito 
maior, pois pode ser visto 
em qualquer lugar notur-
no da Terra. Além disso, os 
eclipses lunares são seguros 
para serem vistos a olho nu 
sem qualquer proteção para 
os olhos.

Quando a Lua atinge seu 
ápice, sua superfície fica 

com uma coloração aver-
melhada. Isso é causado por 
um efeito óptico conhecido 
como dispersão de Rayleigh, 
que também é responsável 
pela cor azul que temos em 
nosso céu. Segundo a NASA, 
a luz viaja em ondas e dife-
rentes cores de luz têm dife-
rentes propriedades físicas. 
A luz azul tem um compri-
mento de onda mais curto e 
é espalhada mais facilmente 
por partículas na atmosfera 
da Terra do que a luz ver-
melha, que tem um compri-
mento de onda mais longo. 
A luz vermelha, por outro, 
viaja mais diretamente pela 
atmosfera.

O agronegócio é o motor 
da economia brasileira, e ali-
menta cerca de 800 milhões 
de pessoas no mundo e as Ag-
techs estão ajudando os em-
presários do agro a revolucio-
nar este mercando.

Segundo o Censo Agropecu-
ário, realizado pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em 2019, dos cerca 
de 5 milhões de estabelecimen-
tos rurais do país, 3,8 milhões 
se referem a propriedades fa-
miliares, ou seja, cerca de 77%.

O Brasil vem sendo reco-
nhecidos como a agricultura 
mais competitiva e sustentá-
vel do mundo, sendo que em 
um ranking feito pelo Serviço 
de Estudos Econômicos do 
Departamento de Agricultu-
ra dos EUA (USDA), com 187 
países, o Brasil liderou o cres-
cimento de produtividade no 
mundo com taxas de cresci-
mento de 3,18% ao ano.

Nesse cenário fértil surgem 
as agtechs ou agrotechs, que 
são as startups com atuação e 
soluções para o agronegócio.

Conforme um estudo re-
cente do Distrito Agtech Mi-
ning Report, os investimentos 
nesses negócios já ultrapas-
saram a barreira de US$ 160 
milhões somando os aportes 
feitos desde 2009.

O agronegócio representa 
mais de 25% do PIB brasilei-
ro e segundo o Distrito Agtech 
Mining Report, há pelo 298 
startups voltadas para o agro-
negócio em atividade no Brasil. 
Sendo que a categoria agricul-
tura de precisão é a mais repre-
sentativa, com 38% do total.

Em outro estudo o mercado 
das agtechs possui hoje núme-
ros mais otimistas, ou seja no 
B,rasil já existiriam cerca de 
1.574 startups com foco nes-
se setor, sendo que desse total 
cerca de 90% estão nas regiões 
Sudeste (62,5%) e Sul (25,2%) 
do país (Radar Agtech Brasil 
2020/2021).

Vale ressaltar que agrone-
gócio não depende somente de 
fatores já conhecidos como a 
balança exportação, câmbio e 
commodities, mas também da 
imagem do Brasil no exterior, 
ou seja, dos impactos ambien-
tais, das políticas sociais e de 
questões de governança cor-
porativa, onde o tema ESG está 
intrinsicamente interligado a 
tudo isso.

Para alcançar metas e me-
lhorar nossa produtividade, 
inúmeras startups estão a todo 
vapor criando novas oportuni-

dades para o agro. Com o apoio 
de novas tecnologias essas Star-
tups inovam constantemente, 
conforme demonstra Centro de 
Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada e a Escola Superior 
de Agricultura, ambos da USP:

_Agropecuária de precisão 
com softwares de gestão e aná-
lises de dados;

_Automação e robotização 
de máquinas agrícolas, drones 
e visão computacional; 

_Novas culturas agrícolas e 
agricultura urbana;

É possível ainda citar inú-
meras outras possibilidades 
tais como tecnologias de baixo 
impacto ambiental para pecuá-
ria que visam manter a relevân-
cia econômica sem arruinar o 
meio ambiente.

Também temos a utilização 
da Internet das Coisas (IoT) na 
criação de animais, facilitando 
que os criadores possam acom-
panhar os rebanhos em tempo 
real, aumentando a produtivi-
dade e melhorando a qualidade.

Startups como a Ylive uti-
lizam a biotecnologia e desen-
volvem probióticos que permi-
tem a elaboração de produtos 
específicos para os segmentos 
da criação animal, aumentando 
consequentemente a produção.

Outros exemplos que po-
demos citar é a utilização de 
blockchain para melhorar ras-
treabilidade e diminuir des-
perdícios de alimentos e a uti-
lização cada vez mais intensa 
da automação de processos e 
máquinas no campo, tais como 
o uso de drones, tratores, siste-
mas de irrigação, etc.

Estes são apenas alguns 
exemplos de como as Agtechs 
estão revolucionando o merca-
do do agronegócio. 

Agtechs: As Startups de tecnologia no 
mundo do Agro

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br

Fenômeno acontecerá na madrugada do dia 16 e será totalmente 
visível no Brasil, e também em outros países da América do Sul, 

América do Norte, África e Europa

16/05: Eclipse total da Lua
22/05: Conjunção entre Saturno e Lua
24/05: Conjunção entre Marte e Lua e entre Júpiter e Lua
27/05: Conjunção entre Vênus e Lua
29/05: Conjunção entre Marte e Júpiter e entre Mercúrio e Lua

Acompanhe o calendário dos principais 
eventos astronômicos dos próximos dias:
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Originado nos Países Baixos, 
no ano de 1973, o evento sur-
giu para comemorar os 50 anos 
da Associação De Hollandsche 
Molen, que é responsável pela 
preservação, moagem e ope-
ração dos moinhos de vento e 
água na Holanda. 

Durante séculos, os moi-
nhos desempenharam um 
papel importante na drena-
gem das águas, processa-
mento de matérias-primas e 
fabricação de produtos. Nos 
dias atuais, os moinhos qua-
se não têm mais importância 
econômica, mas são icônicos 
para a Holanda e ainda atra-
em muita atenção.

Ao todo existem aproxi-
madamente 1160 moinhos 
nos Países Baixos, dos quais 
1048 são movidos por ven-
to e 108 movidos por água. 
Os mais famosos estão em 
Zaanse Schaans, e Kinderdijk 
– dois complexos onde se en-
contram o maior número de 
moinhos por m2 – o primeiro 
com doze unidades e o segun-
do, com 19, todos tombados 
pela Unesco.

Destas 1160 unidades, 
apenas alguns são explo-
rados pelo turismo, onde é 
possível entrar e ver seu fun-
cionamento. Outros não são 
abertos para visitação, mas 
funcionam moendo grãos e 
fabricando farinha para co-
mercialização. Existem ainda 
moinhos particulares, que fi-
cam dentro de áreas privadas, 
com acesso restrito aos mora-
dores do local. A grande maio-
ria fica fechada o ano todo, ou 
aberta apenas na primavera 
e verão, durante os finais de 
semana. 

Sendo assim, o Dia do 
Moinho é uma oportunidade 
única que as pessoas têm de 
conhecer moinhos que nunca 
são abertos ao público. São 
cerca de 950 engenhos, distri-
buídos ao longo de todo país, 
interligados por rotas ciclís-
ticas e de caminhada, que as 
pessoas podem conhecer nes-
tes dois dias de evento.

Neste dia, os moleiros 
decoram seus moinhos com 
bandeiras e flores e condu-
zem os visitantes por uma vi-
sita guiada, fornecendo uma 
explicação detalhada sobre o 
tipo de moinho visitado e seu 
funcionamento. Para as crian-
ças são organizadas ativida-
des divertidas, envolvendo 
habilidades manuais, dese-
nho e pintura.

Em Holambra
Assim como acontece em 

outros países, como a Ale-
manha e Suíça, que também 
possuem moinhos, Holambra 
decidiu participar do evento, 
como forma de homenagear 
seus imigrantes e de estimu-
lar a visitação pelos seus mo-
radores e turistas. 

Aqui, o evento acontecerá 
nos dias 14 e 15, das 10h da 
manhã, até às 17h da tarde. 
Ao longo do dia, as famílias 
poderão conversar com os 
moleiros, que se revezarão 
na tenda que será montada 
ao lado do moinho. É neste 
mesmo local que as crianças 
farão uma atividade artística 
relacionada ao nosso monu-
mento. O evento contará, ain-
da, com música ao vivo e uma 
mostra da Exposição Cultural 
Fotográfica, de autoria do ho-

lambrense Jhonatas, compos-
ta por 32 imagens e dois qua-
dros do nosso moinho, tiradas 
em diferentes épocas do ano. 

Uma surpresa especial 
aguarda os primeiros 500 vi-
sitantes que subirem no moi-
nho (a cada dia), lembrando 

que moradores de Holambra 
não pagam ingresso median-
te a apresentação do Cartão 
Cidadão. 

Holambra comemora o Dia do Moinho pela primeira vez

Theo Koedolder, Tony Hulshof, Gilberto Wigman, Josef e Jan Eltink, Guus Stoltenborg e Flop Welle

Nos dias 14 e 15 de maio, a Cidade das Flores receberá um novo evento, conhecido como Molendag, ou Dia do Moinho
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Palestra sobre Vendas e Workshop sobre 
Empreendedorismo acontecem hoje na 

'Chamados Church'
A Palestra de Atendi-

mento e Vendas, com téc-
nicas de vendas, oratória e 
análise do comportamento 
do cliente, que acontece-
rá nessa sexta, das 9 às 12 

horas, será gratuita. Já o 
Workshop Empreendedo-
rismo e Mercado de traba-
lho será a partir das 19 ho-
ras e a entrada é um quilo 
de alimento não perecível.

Esses dois encontros fa-
zem parte da programação 
social da igreja, com o obje-
tivo de servir a comunidade 
com temas atuais e relevan-
tes para o dia a dia dos pro-

fissionais e empreendedo-
res da região. “O objetivo é 
oferecer apoio aos partici-
pantes para questões práti-
cas, através de palestras, ofi-
cinas, mentorias e rodas de 

conversa com especialistas”, 
disse Andressa Akemi, que é 
especialista em Desenvolvi-
mento Pessoal e idealizado-
ra do Projeto Social Conecta-
dos da Chamados Church.

- Palestra de Atendimento e Vendas, com técnicas de vendas, oratória e análi-
se do comportamento do cliente: Amanhã, das 9 às 12 horas, entrada gratuita.
- Workshop Empreendedorismo e Mercado de trabalho: hoje, às 19 horas, 

entrada um quilo de alimento não perecível.
Local: Chamados Church – Rua Campo das Palmas, 164, Holambra
Inscrição: (19) 9 9705-7476

Serviço:
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Campanha Inverno Sem 

Frio terá início na próxima 
segunda

A edição deste ano da 
Campanha Inverno Sem 
Frio, promovida pelo Fundo 
Social de Holambra para ar-
recadação de roupas, cober-
tores e agasalhos, terá início 
na próxima segunda-feira, 
dia 16 de maio, com cinco 
pontos de coleta de doações. 
Serão aceitos itens novos ou 
usados que estejam em boas 
condições de uso. Eles serão 
triados e distribuídos às fa-
mílias em situação de vulne-
rabilidade social monitora-
das pelo serviço municipal 
de assistência social.

Além de receber artigos 
de vestuário infantil e adul-
to, como faz regularmente, 
a ação terá em 2022 um es-
forço adicional: reunir rou-
pas e sapatinhos também de 
bebês e crianças menores, 
muitas vezes guardados pe-
los pais quando o tamanho 
já não é adequado. “Sabe-
mos que muitas das famílias 
assistidas pela campanha 
têm crianças de colo, que 
também precisam de doa-

Departamento Municipal de Promoção social
Rua Protéas, 188, Sala 2 - Morada das Flores

CRAS - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
Rua Liziantus, 200, Praça dos Pioneiros - Centro

Salão da Terceira Idade
Rua Muscaris, 99 - Morada das Flores

NAOTT - Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho
Rua Frésias, 66 - Girassóis de Holanda

Prefeitura Municipal
Alameda Maurício de Nassau, 444 - Centro

Onde levar doações?

Meteorologia prevê 
baixa temperatura 
nos próximos dias

Uma intensa onda de 
frio vai provocar queda 
acentuada de temperatura 
sobre o Brasil na próxima 
semana. Além de geada em 
amplos estados, inclusive 
em áreas do Sudeste e Cen-
tro-Oeste, até há possibili-
dade neve em alguns pon-
tos do Sul do país. Vários 
recordes serão registrados 
neste período.

Esse frio vai atingir 
áreas do Sul, Sudeste, Cen-
tro-Oeste e até deve acon-
tecer uma queda de tem-

peratura, especialmente 
nas mínimas, no Norte do 
Brasil. Será uma onda de 
frio muito intensa para o 
mês de maio e várias cida-
des podem bater recordes 
de muitos anos. Na capital 
paulista, por exemplo, a 
temperatura mínima pode 
ficar abaixo de 10°C no dia 
19 de maio. 

Fique atento e acompa-
nhe nos próximos dias as 
novas análises com todas 
as atualizações, https://
www.climatempo.com.br/

ções. Nossa ideia é trabalhar 
com enfoque também nes-
tes itens esse ano”, explicou 
a primeira-dama Yvonne 
Schouten Capato, presidente 
voluntária do Fundo Social.

A arrecadação será feita 
por meio de caixas da cam-
panha que serão disponibili-
zadas, a partir de segunda, na 
Prefeitura, no Departamento 
Municipal de Promoção So-
cial, no Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS), 
no Salão da Terceira Idade e 
no NAOTT, o Núcleo de Aten-

ção e Orientação Terapêutica 
ao Trabalho (ver abaixo). To-
dos os locais funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

“Além das doações de mo-
radores, estamos abertos a 
contribuições de empresas 
e instituições que queiram 
aderir ao Inverno Sem Frio”, 
explica Yvonne. “Toda par-
ticipação é bem-vinda e nos 
ajuda a fazer a diferença na 
vida dessas famílias”. A cam-
panha seguirá em atividade 
até o dia 30 de julho.

https://www.climatempo.com.br/
https://www.climatempo.com.br/
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Equipamentos laboratoriais fiscalizarão a 

qualidade da água na cidade

Cidade turística e saneaneamento básico

Viver em uma cidade sa-
neada é ter a tranquilidade 
de saber que a água que che-
ga na sua residência passou 
antes por rígidos controles 
de qualidade e potabilidade. 
É saber também que o esgoto 
produzido no seu município 
é coletado e tratado, o que 
elimina riscos de doenças 

relacionadas à falta de sa-
neamento e a contaminação 
dos corpos hídricos. Esse é o 
papel que a Águas de Holam-
bra cumpre há seis anos em 
Holambra.

Holambra, conhecida 
como ‘A Cidade das Flores’ re-
cebe, todos os anos, milhares 
de turistas que encontram no 

município uma profusão de 
cores, arquitetura e culinária 
diferenciadas e a possibilida-
de de conhecer mais de perto 
a cultura holandesa. Como ci-
dade turística, além de todos 
os atrativos, Holambra tam-
bém pode oferecer qualidade 
de vida aos visitantes.

A diretora presidente da 
Águas de Holambra, Silvia 
Leticia Tesseroli, ressalta a 
importância da concessio-
nária para Holambra. “Os in-
vestimentos realizados pela 
Águas de Holambra também 
propiciam mais turismo para 
Holambra, pois uma cidade 
saneada oferece qualidade 
de vida não só para seus mo-
radores, mas também para 
seus visitantes. Nos orgulha 
participar desse desenvolvi-
mento”, afirma Silvia.

Turismo e saneamento 
básico

Segundo dados do Painel 
Saneamento, realizado pelo 
Trata Brasil, o acesso ao sa-
neamento básico vai além 

Holambra passou a con-
tar esta semana com novos 
equipamentos laboratoriais 
para realizar a fiscalização e 
monitoramento da qualidade 
da água tratada e distribuída 
no município para consumo 
de comércio, indústria e resi-
dências. O trabalho faz parte 
do Programa de Vigilância da 
Qualidade da Água para Con-
sumo Humano, o ProÁgua, do 
Governo do Estado, ao qual a 
cidade está vinculada desde 
2017. A iniciativa tem por 
objetivo principal colaborar 
na promoção e proteção da 
saúde da população por meio 
da garantia da potabilidade 
do bem.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, o ProÁ-
gua desenvolve ações para 
assegurar a qualidade dos 
sistemas e soluções alter-
nativas de abastecimento, 
identificando e intervindo 
em situações de risco à saú-
de dos consumidores. Isto 
implica em atuação integra-
da e abrangente no contexto 
da produção e consumo da 
água, englobando desde a 
gestão dos recursos hídricos 
até os impactos à saúde dos 
consumidores. Os testes, em 
Holambra, eram realizados 
até aqui por meio de labora-
tório terceirizado.

O Estado encaminha men-
salmente um calendário com 
número de amostras e aná-
lises que devem ser solicita-
das, de acordo com sorteio. 
São feitas análises prelimina-
res e, em seguida, o material 
é encaminhado para o Insti-
tuto Adolfo Lutz, que realiza 
análise fisioquímica, organo-
léptica e microbiológica.

“A Vigilância em Saúde do 
município é responsável pela 
execução da atividade por 
aqui, com medição de PH, 
temperatura e cloro. Funcio-
nários foram capacitados nas 
últimas semanas e estamos 
certos de que a ação irá con-
tribuir para prevenção de ris-

de influenciar os serviços 
de água, coleta e tratamen-
to de esgoto. A melhoria no 
setor impacta positivamente 
outros aspectos da socieda-
de, resultando em ganhos 
sociais, ambientais e econô-
micos. O objetivo do estudo 
é mostrar que o acesso ou 

a falta de saneamento tem 
efeito também sobre a área 
do turismo no país. Ainda se-
gundo o estudo, no Brasil, a 
parcela do total de emprega-
dos do setor privado que tra-
balha em Turismo é de 5,1%, 
ou seja, mais de 7 milhões de 
brasileiros atuam nessa área.

cos e a promoção da saúde”, 
explicou o diretor.

Desde que assumiu os ser-
viços de água e esgoto do mu-
nicípio, em 2016, a conces-
sionária Águas de Holambra 

divulga mensalmente, nas 
contas de água, atendendo 
à legislação, o resultado de 
análises feitas pela empresa 
no produto distribuído em 
toda a cidade.
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Holambra sedia Dia de Ação para Idosos com palestra de inclusão digital e alongamento

A Prefeitura de Holambra 
realiza na próxima quinta-
-feira, dia 19 de maio, o Dia 
de Ação para Idosos, projeto 
desenvolvido pelo Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos. A ativida-
de, que acontece das 13h às 
16h com entrada gratuita no 
Salão da Terceira Idade, con-
tará com exercícios de mobi-
lidade física e palestra sobre 
inclusão digital, como utiliza-
ção segura das redes sociais.

A medida é resultado de 
parceria do município com o 
deputado federal Paulo Frei-
re, que indicou ao Ministério 
14 cidades a serem contem-

pladas pelo trabalho – entre 
elas, Holambra, a pedido do 
vereador Wilson Barbosa, o 
Bigode.

“Será uma atividade vol-
tada à promoção de quali-
dade de vida, de conscien-
tização e de aprendizado”, 
avalia a diretora municipal 
de Promoção Social, Viviane 
Furgeri. Segundo ela, a pa-
lestra será, em especial, para 
além da aula de alongamen-
to, será muito importante 
para integrar os idosos da 
cidade por meio de aula prá-
tica e, de outro lado, alertá-
-los para os riscos de golpes 
e outras práticas criminosas 

que têm esse grupo como al-
vos principais.

Passeio no parque
Nesta quinta-feira, dia 12, 

integrantes do Grupo Revi-
ver, que participação do Dia 
de Ação para Idosos na pró-
xima semana, foram levados 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade de Holambra ao 
Parque Van Gogh. Na agenda, 
passeios de pedalinho pelo 
Lago do Holandês, lanche e 
confraternização ao ar livre. 
A atividade foi acompanhada 
pela primeira-dama Yvonne 
Schouten Capato, presidente 
voluntária do Fundo.

Kits de uniforme escolar são entregues para 
2,4 mil alunos da rede municipal

A Prefeitura de Holambra 
deu início essa semana à dis-
tribuição de uniforme escolar 
aos cerca de 2,4 mil alunos 
da rede pública municipal de 
ensino. Cada estudante, da 
Educação Infantil à Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
irá receber um kit composto 
por uma calça, uma jaqueta, 
três camisetas e dois shorts 

ou shorts saia. São itens no-
vos, entregues gratuitamente 
e que carregam as cores da 
bandeira da cidade.

A entrega será finaliza-
da até a próxima terça-feira, 
dia 17 de maio. Os itens es-
tão sendo disponibilizados 
durante o horário das aulas. 
A primeira unidade a rece-
ber os uniformes foi a Esco-

la Casulo, no bairro Parque 
dos Ipês. A chegada, nesta 
terça-feira, 10 de maio, foi 
acompanhada de perto pelo 
prefeito Fernando Capato, 
seu vice, Miguel Esperança, 
e pela diretora municipal de 
Educação, Claudicir Pícolo.

“São itens de muita qua-
lidade, que garantem igual-
dade, reforçam a segurança 

e contribuem para organizar 
o nosso sistema de ensino”, 
avaliou o prefeito.

A diretora, por sua vez, 
ressalta a importância da 
utilização e do cuidado per-
manente com as roupas. “A 
criança uniformizada está 
mais protegida e é mais facil-
mente reconhecida por fun-
cionários, pelo transporte e 

pelos próprios moradores”, 
explica Claudicir. “O muni-
cípio faz um investimento 
importante em uniforme e 
em material escolar. É essen-
cial que os pais orientem as 
crianças e ajudem a cuidar 
durante todo o ano para que 
o ensino seja bem estrutu-
ra e o mais efetivo possível 
para o estudante”.
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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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Nº 1324
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
DIOGO CAPOIA BRASSAROTI, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profissão analista de qualidade, nascido no Salto SP, no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e noventa (11/01/1990), residente e domiciliado 
na Rua Santa Rita do Passa Quatro, 575, Jardim Nova Europa, Campinas, SP, 
CEP: 13825000, filho de ELIAS BRASSAROTI e de MARLI APARECIDA 
CAPOIA BRASSAROTI.
MARIANE BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão bancária, nascida em Sertaneja, PR, no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e noventa e um (26/07/1991), residente e domicilia-
da na Rua Hermans, 241, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filha de MARCOS DA SILVA e de APARECIDA VITÓRIA 
DE FÁTIMA BARBOSA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Holambra - SP, 06 de maio de 2022

Nº 1325
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS DE SÁ ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão serviços gerais, nascido no Arapiraca-AL, (registrado no 2° Distrito) 
no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/11/1988), res-
idente e domiciliado na Chácara Nossa Senhora das Graças, s/n°, Palmeiras, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de DIJALMA MARQUES DE ALMEI-
DA e de VERÔNICA DE SÁ ALMEIDA.
TAMIRES GOIS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão serviços gerais, nascida em Arapiraca-AL, (registrada no 2° Dis-
trito), no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e três (09/10/1993), 
residente e domiciliada na Chácara Nossa Senhora das Graças, s/n°, Palmei-
ras, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de JOÃO TADEU DOS SANTOS e 
de VERA MONICA GOIS PEREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Holambra - SP, 10 de maio de 2022

Nº 1326
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO VAN SCHAIK, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão analista tributário, nascido no Campinas-SP, (registrado em Artur 
Nogueira-SP) no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e sete 
(29/04/1997), residente e domiciliado na Estrada Municipal HBR 40, s/n°, 
Fundão, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de PEDRO HENRIQUE MA-
RIA VAN SCHAIK e de ANDRÉA APARECIDA DE LIMA VAN SCHAIK.
BEATRIZ CARVALHO DE CAMPOS BUENO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão médica, nascida em Valinhos-SP, (registrada 
no 2° Subdistrito de Campinas-SP), no dia vinte e cinco de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (25/12/1995), residente e domiciliada na Rua 
dos Jatobás, 34, Chácara Flora, Valinhos, SP, CEP: 13272554,filha de MÁR-
CIO DE CAMPOS BUENO e de RACHEL VIRGINIA CARVALHO DE 
CAMPOS BUENO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Holambra - SP, 12 de maio de 2022

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ●

ALUGA-SE
Chalé mobiliado para até 2 pessoas, 
com portão eletrônico, piscina, área de 
lazer,  muito verde, ambiente familiar. 
Próximo à Faculdade FAAGROH.
Dispensamos curiosos.

Interessados tratar: (19) 99238-4589

VAGA DE EMPREGO

Horário: 06:45 às 16:33 com 1 hora de almoço 
De Segunda a Sexta-Feira – Regime CLT 
Aceitaremos currículos somente por email de preferência para moradores 
de Artur Nogueira e Holambra 

Enviar seu curriculo no e-mail: vagas@lisaflora.com.br

TRABALHADOR
RURAL DE FLORES

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha 
encravada com correção “clip system”.  Dorien Podóloga. 
Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica 
profissional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula 
experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

• 1º prêmio – Andréia Laporte – vale-compras de R$ 
1000,00 – cadastrou cupom fiscal da Multidrogas Holam-
bra Centro
• 2º prêmio – Bryan Eysink – vale-compras de R$ 800,00 – 
cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro
• 3º prêmio – Wagno Santos Carlos – vale-compras de R$ 
600,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro
• 4º prêmio – Leonardo Seixas – vale-compras de R$ 200,00 
– cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro
• 5º prêmio – Emerson Baumgarten Passos – vale-compras de 
R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro
• 6º prêmio – José Zan da Silva – vale-compras de R$ 200,00 
– cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro
• 7º prêmio – Roney Thomas Van Leeuwen – vale-compras de 
R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro
• 8º prêmio – Ronyele Ernandes Gallo – vale-compras de 
R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro
• 9º prêmio – Denise Cândida Duarte Perez – vale-compras 
de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Tropical Jeans
• 10º prêmio – Valdemir Batista Barbosa – vale-compras de 
R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Magazine Alcione
• 11º prêmio – Cornélia C G W Kievitsbosch – vale-compras 
de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Multidrogas Ho-
lambra Centro
• 12º prêmio – Gabriela de Oliveira Nascimento – vale-com-
pras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Multidrogas 
Holambra Imigrantes
• 13º prêmio – Adriana Maria Marques de Oliveira – vale-
-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Multi-
drogas Holambra Centro

Premiação dos funcionários:
1º prêmio - Vale-compras de R$ 300,00 – ganhadora: Atalia 
de Carvalho Oliveira, da Multidrogas Centro
2º prêmio - Vale-compras de R$ 200,00 – ganhador: Fábio 
Silva Salustiano, do Autoposto Pioneiro
3º prêmio - Vale-compras de R$ 100,00 – ganhador: Fábio 
Silva Salustiano Júnior, do Autoposto Pioneiro

Resultado dos ganhadores 
da Campanha APP 

Premiado Dia das Mães
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Zezé Di Camargo se esforça, faz tratamento, mas sua voz já não é mais a mesma. O artista começa a cantar e logo vem uma ronquidão da 
voz. É nítido. Acho que Zezé tem que se cuidar. Ao longo da carreira, iniciada profissionalmente em 1991,  fez muitos shows e investiu em 

o u - tros empreendimentos e, assim, já pode diminuir os números de shows. Afinal, já ganhou o suficiente para se ter uma boa vida. Acredito que 
Zezé continua cuidando de sua voz com especialistas para recuperar o instrumento de sua profissão. 

A voz rouca de Zezé

Mais um sucesso do “Clube do Araújo”

Os melhores tenores do mundo

Mais uma faixa do projeto “Clube do Araújo”, do cantor goiano Felipe Araújo, 
acaba de chegar ao ambiente online em áudio e vídeo. Intitulada “Molde”, o re-
gistro tem a participação especial de Ferrugem, artista que tem relação próxima 
com o sucesso de Araújo, cuja carreira deslanchou após a explosão nacional do 
hit “Atrasadinha”, que só no YouTube acumula mais de 458 milhões de visualiza-
ções. Composta pelo sambista Suel, “Molde” é uma canção romântica que traz, 
claro, elementos do sertanejo.

O supergrupo formado por 10 dos melhores te-
nores do mundo, The Ten Tenors, desembarca 

pela primeira vez no Brasil, neste mês de 
maio, com sua turnê “Love Is In The Air”.  

Considerados como um dos percursores 
do gênero “Classic Crossover”, os The 
Ten Tenors combinam 10 vozes extraor-
dinárias para recriar grandes clássicos 
da música mundial. O grupo preparou 
um repertório diversificado e especial : 

“A Thousand Years”, “Unchained Melody”, 
“Somebody to Love”, “Love is in the Air”, 

“Nessun Dorma” e muitas outras.  Com mais 
de 25 anos de estrada, mais de 2.500 shows 

ao redor do mundo e mais de 3,5 milhões de in-
gressos vendidos, o The Ten Tenors acabam de finalizar uma longa turnê com 
ingressos esgotados em várias cidades dos Estados Unidos. Os shows fazem 
parte da turnê “Love is in the Air” e acontecerão nas seguintes datas: 24 de 
maio de 2022,  em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães; 26 
de maio de 2022, em Curitiba, no Teatro Guaíra; 27 de maio de 2022, em Belo 
Horizonte, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; 28 de maio de 2022, no 
Rio de Janeiro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e 29 de maio de 2022 
em São Paulo no Teatro Renault. 

A arte de cozinhar
A cozinha mais famosa 
do Brasil está de volta. 
Na próxima terça-feira, 
dia 17 de maio, estreia a 
nova temporada do Mas-
terChef Brasil, talent show 
que desde 2014 vem 
transformando a relação 
dos brasileiros com a gas-
tronomia. O público vai 
acompanhar a jornada de 
16 cozinheiros amadores 
em busca do tão sonhado troféu, dessa vez totalmente repaginado. Condu-
zida por Ana Paula Padrão, a nona edição traz 17 episódios e reúne tudo o 
que o telespectador mais ama e os participantes odeiam em uma competi-
ção culinária: caixas misteriosas desafiadoras, ingredientes exóticos, receitas 
que qualquer pessoa acha que sabe fazer e aquelas que todos têm certeza 
de que não conseguem reproduzir. “Para brigar pelo grande prêmio deste 
ano, teremos os mais intensos e aguerridos competidores que já passaram 
por aqui. Eles foram escolhidos entre milhares de candidatos e sabem cozi-
nhar bem. Esta temporada promete ser da disputa e não da amizade”, avisa 
Marisa Mestiço, diretora da atração. Pela primeira vez na história, o progra-
ma também ganha uma nova locação: os estúdios Vera Cruz, em São Bernar-
do do Campo (SP). Inaugurado em 1949, o espaço histórico de 7200 metros 
quadrados transformou a indústria cinematográfica no país sendo palco de 
22 produções. É preciso cozinhar com o coração e com amor porque só as-
sim não existirá fronteiras para chegar à final”, explica Henrique Fogaça. ”Não 
estou aqui para mostrar para o Brasil o que é arroz, isso todo mundo já sabe. 
Quero o comer bem, com inovação, criatividade e muita simplicidade”, disse 
Erick Jacquin. Já Helena Rizzo finalizou: “Não sou uma pessoa que dá bronca. 
Não gosto desse tom e as minhas cozinhas não funcionam assim. Se for para 
fazer uma crítica, é melhor tentar construir alguma coisa a partir disso.

Se caíste, não desanimes. 
Tenta de novo a caminhada.


