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Torcedores lotam estádio e vibram 
com a vitória do Jack Flores

7

Sinal de alerta: semana 
fecha com 59 casos 
confirmados de Covid

Natal Mágico de 
Holambra entra na 
última semana

Câmara autoriza 
concessão de prédio 
para Brigada Comunitária

Leonia Hendrikx, 
uma vida de paixão
pela yoga

3 65 6

A torcida do Jack Flores foi o décimo segundo jogador e empurrou o time à consagração e ao título do Campeonato de Futebol Amador de 
Holambra, o Amadorzão 2022. Um jogo equilibrado, apertado e disputado, o campeão venceu por 1 a 0 o Figueirense, que lutou bravamente 
até o último minuto. A final do torneio aconteceu no último domingo no Estádio Municipal Zeno Capato e encerrou a competição, que contou 
com 18 times e cerca de 640 atletas
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O time do Brasil já está de 
volta em casa. 

Disputarão a final os times 
da Argentina e da França,  am-
bos bi campeões mundiais em 
busca neste domingo do ter-
ceiro título.

A Argentina vem de expres-

siva vitória contra a Croácia 
3x0 e a França de uma vitó-
ria por 2x0 contra a seleção 
do Marrocos, seleção esta que 
mereceu aplausos de todos 
pelo magnífico futebol apre-
sentado e por representar o 
continente Africano e o mundo 

árabe nesta copa do Qatar.
Uma vez mais um time eu-

ropeu e um sulamericano na 
final.

Domimgo, escolha o seu fa-
vorito, torça e divirta-se.

Próxima copa para nós, 
2026!

Ainda não foi desta vez...
Histórias de Dona Ilda

Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minhã irmã!
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
Da camisa aberta o peito,
— Pés descalços, braços nus
— Correndo pelas 
campinas
A roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!
Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo.
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!

................................

Oh! que saudades que 
tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem 
mais!
— Que amor, que sonhos, 
que flores,
Naquelas tardes fagueiras
A sombra das bananeiras
Debaixo dos laranjais!

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

Hoje acordei com esses lindos versos de 
Casimiro de Abreu no meu pensamento. 
Versos simples, singelos e verdadeiros 
que nos remete a tempos tão felizes... 
então, decidi dividir esse prazer 
poético com todos os meus leitores:
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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

Você já teve interesse em saber o que 
de mais relevante aconteceu no dia em que 
nasceu? São curiosidades que, a meu ver, va-
lem a pena conhecer. Os tempos eram tão 
diferentes, as informações registradas e di-
vulgadas em formatos distintos, o cotidiano 
tinha na austeridade sua marca registrada.

Tomando o meu caso, por exemplo – se 
bem que reconheço que minha linha do 
tempo é loooonga – na primeira página 
de um jornal em meu dia de nascimento, 
e em destaque, um anúncio de uma lotéri-
ca chamada “Fasanello...E Nada Mais” com 
o número sorteado e endereço impressos. 
Logo abaixo, Commercio e Bolsas, regis-
trando a produção de cereais da Rússia ao 
lado de Notícias de Portugal e um pequeno 
destaque noticiando que o embaixador da 
Argentina foi recebido no Palácio do Catete 
(RJ) pelo chefe de governo.

A diagramação do jornal que me fornece 
as informações está – com todo respeito - na 
idade da pedra. Mas não deixa de ser um 
colírio para os olhos conhecer a evolução 
brasileira das artes gráficas no quesito dia-
gramação.

 Não disponho de espaço, aqui, para mais 
delongas, mas essa vale a pena pelo todo 
avaliado. Logo abaixo do anúncio da Fasa-
nello, citado acima, Correios do Paraná des-
taca que (na primeira página, quase abaixo 
do nome do jornal): “Foi indeferida, por falta 
de apoio legal, a petição na qual Lino Torres, 
diarista com exercício da Diretoria Regional 
pede nomeação para o cargo de auxiliar de 
terceira classe.”   

Em Notícias do Rio – Serviço Especial do 
Estado, pelo Telephone, e Telegrammas das 
Agências, entre outras, notícias de caráter 
político da época. 

E mais abaixo, com enorme destaque, 
“Procópio apresenta hoje as 20 e 22 ho-
ras no Theatro Boa Vista a surpreendente 
e engraçadíssima comédia italiana Não 
Te Conheço Mais, em traducção de Joracy 
Camargo e René de Castro e, mais a frente, 
Domingo VESPERAL ELEGANTE ás 15 horas.      

A seguir,  em destaques menores e lado 
a lado, Fallecimentos e logo abaixo Demar-
cação de Fronteiras ao lado de Elaboração 
Orçamentária e Nomeações e transferên-
cias na Agricultura.

Seguindo, Inundações e a seguir “Habe-
as Corpus” concedido a um revolucionário 
de 1924. 

Em Fallências: foram decretadas as fal-
lências de L. Ribeiro, estabelecido à rua 
Alvaro Miranda, 27, com o commercio 
de fazendas e armarinhos; e de Fernan-
da Mello, estabelecida com pensão a Av. 
Atlantica 714.

Precisaria de mais de 5.000 toques para 
lançar aqui registros outros do tipo. 

Mais que uma leitura divertida, sinal dos 
tempos. 

Sugiro que se aventure na pesquisa dos 
fatos ocorridos no dia em que nasceu. Tal-
vez não sejam tão “auspiciosos” quanto os 
meus (pela idade), mas certamente há de 
notar diferenças, interessantes, entre épo-
cas distintas.

E mais não digo.

Almanaque

Meus oito Anos

Oh! que saudades que 
tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem 
mais!
Que amor, que sonhos, 
que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Como são belos os dias
Do despontar da 
existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é — lago sereno,
O céu — um manto 
azulado,
O mundo — um sonho 
dourado,
A vida — um hino d’amor!
Que aurora, que sol, que 
vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d’estrelas,
A terra de aromas cheia
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
Oh! dias da minha 
infância!
Oh! meu céu de 
primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de 
agora,
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Holambra regista 8 casos  

de Covid por dia, em média 

Saúde faz ação para atualizar caderneta de vacinação 
de adultos e crianças amanhã

indisponíveis durante a se-
mana que recebam a vacina 
contra o coronavírus.

“É muito importante que 

todos se cuidem. E o cuidado 
passa, prioritariamente, pela 
vacinação”, avalia o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 

Marcelo Iglecias. “As ações 
preventivas permanentes, 
como higienização regular 
das mãos, distância de aglo-

merações e o uso de más-
cara de proteção facial em 
ambientes fechados também 
são muito recomendadas”.

O Departamento Municipal 
de Saúde realiza no próximo 
sábado, dia 17 de dezembro, 
uma ação para a atualização 
da situação vacinal de adul-
tos e crianças. A aplicação das 
doses ocorrerá das 8h às 13h 
nos PSFs Imigrantes e Santa 
Margarida. É importante levar 
o Cartão Cidadão e a caderneta 
de vacinação.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, estarão 
disponíveis imunizantes que 
protegem contra o câncer de 

HPV
O Departamento Municipal de Saúde, se-
guindo definição do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), ampliou este ano o ca-
lendário de vacinação para crianças e ado-
lescentes. Sendo assim, meninos de 9 e 10 
anos de idade estão aptos a receberem a vacina 
contra o HPV. Até então, o imunizante era restrito a 
meninos de 11 a 14 anos e a meninas de 9 a 14 anos.
A aplicação das doses ocorre, regularmente, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h30, nos PSFs Imigrantes 
e Santa Margarida. Na unidade do Palmeiras o atendimento é às 
terças-feiras, das 8h às 11h30. No Fundão, no mesmo dia, das 13h 
às 15h30. É importante levar o Cartão Cidadão e a caderneta de 
vacinação.

colo de útero (HPV), menin-
gite (Meningo ACWY) e Co-
vid-19, por exemplo. “A apli-
cação acontecerá mediante 
a avaliação das vacinas que 
faltarem na carteirinha”, ex-

plicou. “Esta é uma excelente 
oportunidade de atualizar a 
caderneta para quem traba-
lha ou estuda e não consegue 
garantir a imunização duran-
te a semana”.

Holambra registra novo 
aumento de casos de Co-
vid-19 ao longo da última se-
mana: foram 59 confirmações 
em apenas sete dias. A cidade 
chegou, com isso, a 5.072 re-
gistros desde o início da pan-
demia – e 21 mortes.

O município segue vaci-
nando regularmente mora-
dores que ainda não foram 
imunizados ou que não re-
ceberam doses de reforço. 
O atendimento acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e entre 13h e 
15h30, nos PSFs Imigrantes e 
Santa Margarida. Na unidade 
do Palmeiras o atendimento 
é às terças-feiras, das 8h às 
11h30. No Fundão, no mesmo 
dia, das 13h às 15h30. É pre-
ciso levar o Cartão Cidadão e 
a caderneta de vacinação.

Nesse sábado (17), ex-
cepcionalmente, as unidades 
do Imigrantes e Santa Mar-
garida promovem uma ação 
de atualização vacinal, per-
mitindo àqueles que estão 



4

www.jcholambra.com

PolíticaHolambra, 16 de dezembro de 20224
Vereadores instituem 

Código de Ética e 
Decoro no Legislativo

Vereadores  de Holam-
bra aprovaram por una-
nimidade, na sessão ordi-
nária realizada em 12 de 
dezembro, o Código de Éti-
ca Profissional dos Servi-
dores da Câmara Municipal 
e o Código de Ética e Deco-
ro Parlamentar.

As iniciativas orientam 
a conduta dos funcionários 

do Legislativo e dos parla-
mentares no exercício de 
suas funções e mandatos, 
indicando, entre outros, 
deveres fundamentais, ve-
dações constitucionais, me-
didas disciplinares, difun-
dindo princípios éticos e de 
transparência nos trabalhos 
desempenhas pela Casa de 
Lei em prol da população.

A Câmara Municipal de Holambra recebeu nesta quinta-
feira, 15 de dezembro, o Selo de Integridade Pública da 
Uvesp, a União de Vereadores do Estado de São Paulo. O 
prêmio foi entregue a 14 dos 645 municípios paulistas. 
O programa prevê um Selo para as instituições que se adéquam aos 
quatro pilares - Participação Social, Sustentabilidade, Integridade e 
Transparência.

Tão importante quanto o 
fato de Holambra ser reco-
nhecia como a Capital das 
Flores é tomar conhecimen-
to dos benefícios para a eco-
nomia local dessa condição.

Uma consulta na base de 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados), do Governo 
Federal, nos mostra que em 
outubro de 2022 o setor de 
“Cultivo de flores e plantas 
ornamentais” mostrou es-
toque de 19.573 postos de 
trabalho formal no Brasil 
todo. Do total, 12.505, equi-
valentes a 64%, estão con-
centrados no nosso Estado 
de São Paulo.

E Holambra registrou 
3.449 postos do total, o que 
equivale a 28% da marca 
paulista e a 18% da bra-
sileira. Isso faz com que o 
Município, com seus cer-
ca de 15 mil habitantes, se 
coloque como destaque no 
segmento, graficamente 
perceptível, em meio aos 
645 paulistas, e até entre 
os 5.568 municípios brasi-
leiros, que somam cerca de 
215 milhões de habitantes.

Tudo ainda consideran-
do somente os registros 
nos limites geográficos ho-
lambrenses, que somaria 
ainda mais se contássemos 

o efeito da atividade desen-
volvida na cidade que pre-
cisou se expandir para os 
vizinhos de fronteiras.

Se gera tanto somente 
em postos formais e diretos 
de trabalho, imaginemos 
em indiretos, em informais, 
na cadeia toda de distribui-
ção e, claro, na arrecadação 
de impostos, convertida em 
melhorias e qualidade de 
vida aos cidadãos. Um feito 
que até supera a justificati-
va ao título.

Agregando à análise 
dados divulgados pelo re-
nomado Ibraflor (Instituto 
Brasileiro de Floricultura), 
verificamos que a área mé-
dia de produção no Estado 
e no País é caracterizada 
por pequenas proprieda-
des, o que leva a um reflexo 
social bastante interessan-
te e diferente da grande 
agricultura, principalmente 
das chamadas commodities 
agrícolas, de baixo valor 
agregado.

Por outro lado, a mes-
ma fonte nos revela que o 
consumo per capita (por 
pessoa) de flores e plantas 
ornamentais é pequeno, de 
R$ 65,00 por ano no Brasil 
e de R$ 90,00 no Estado. 
Certamente está inflado 
pelo setor de eventos.

Mas se pensarmos no 
comércio varejista, como 
as pequenas floriculturas 
-  que geram empregos per-
manentes, agregam maior 
valor e expandem a cadeia 
de benefícios da produção 
– perceberemos que o mon-
tante revela um volume fí-
sico extremamente baixo, 
denunciando a ausência do 
hábito de consumo.

Assim, se flores e plan-
tas ornamentais entrarem 
na cesta de consumo dos 
brasileiros, é possível en-
xergar enorme potencial 
para a Cidade das Flores.

Da mesma forma com 
que sentimos orgulho em 
oferecer uma caipirinha 
ou uma feijoada, símbolos 
de nossa cultura, a um es-
trangeiro que nos visita, o 
cidadão holambrense pre-
cisa migrar da simples ca-
pital para uma verdadeira 
embaixada, ao estimular 
o hábito do consumo de 
flores para explorar e se 
empoderar pelo potencial 
existente.

Se isso acontecer nin-
guém segura Holambra.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Embaixada das flores
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Universalização nacional: o desafio 
da década na área de saneamento

Universalizar o saneamen-
to básico é fundamental para 
que o Brasil tenha a oportuni-
dade de atingir patamares de 
desenvolvimento econômico 
e social similares aos dos pa-
íses mais desenvolvidos do 
mundo. Passos importantes 
já foram dados nessa direção, 
mas ainda assim existem mais 
de 35 milhões de brasileiros 
sem água e mais de 100 mi-
lhões sem coleta e tratamento 
de esgoto. 

O saneamento é um di-
reito universal, o país pas-
sou a ter metas objetivas a 
partir da Lei nº 4.026/2020, 
mais conhecida como o Novo 
Marco Legal do Saneamento. 
A meta do Marco Legal é de 
que, até 2033, 99% da popu-
lação brasileira tenha acesso 
à água potável e 90% a tra-
tamento e coleta de esgoto. 
Para atingir esse alvo, que 
vai impactar diretamente 
na qualidade de vida de mi-
lhões de brasileiros, são ne-
cessários investimentos na 
ordem de R$ 893,3 bilhões, 
segundo estudo recém-lan-
çado pela ABCON SINDCON 
(Associação e Sindicato das 
Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e 
Esgoto). Por isso mesmo, o 
Marco Legal também amplia 
a participação da iniciativa 
privada para que esse objeti-
vo seja atingido.

Ainda de acordo com o 
estudo, esse valor (R$ 893,3 
bilhões) investido no setor, 
deve gerar um ganho de R$ 
1,4 trilhão no PIB, ao longo 
de 12 anos, o que representa 
um PIB 2,7% mais elevado em 
2033. “Isso mostra que a am-
pliação dos serviços de água e 
esgoto vai muito além do ciclo 
temporário de investimento. 
Ao contrário, evidencia o po-
tencial duradouro desse de-
senvolvimento e a geração de 
valor para toda a sociedade”, 
afirma a diretora presidente 
da Águas de Holambra, Silvia 
Leticia Tesseroli.

Acompanhando o cresci-
mento do nível de produção, 
as receitas da administração 
pública também terão ga-
nhos significativos. Soman-
do a diferença gerada com 
a universalização, o ganho 
nas receitas federais será de 
quase R$ 952 bilhões, um 
importante acréscimo que 
irá repercutir em todas as 
esferas públicas.

A geração de empregos 
decorrentes da realização dos 
investimentos e do aumento 
da produtividade, irá gerar 
um saldo de 1,5 milhão de 
postos de trabalhos adicio-
nais entre 2022 e 2033. Sendo 
que, ao final do período, o ní-
vel de emprego total no Brasil 
será 0,9% maior com relação 
à universalização alcançada.

AEGEA SANEAMENTO
A Aegea tem contribuído 

com o projeto de universa-
lização do saneamento, já 
que hoje é a maior empre-
sa privada do setor no país. 
São mais de 21 milhões de 
pessoas atendidas em 154 
municípios, de norte a sul 
do Brasil, entre eles, o mu-
nicípio de Holambra que 
é atendido pela Águas de 
Holambra. “A Aegea oferece 
soluções para municípios 
de diferentes portes, e se 
adapta a realidade de cada 
um deles. Para a erradica-
ção desse déficit desiguali-
tário causado pela falta de 
saneamento, a parceria en-
tre público e privado é cru-
cial para a evolução do se-
tor”. “Entre outros fatores, a 
capacidade de alavancagem 
financeira permite ao setor 
privado dar ritmo aos in-
vestimentos e acelera rumo 
à universalização”, afirma 
Silvia. 

“Sabemos que atingir as 
metas do Marco Legal é um 
desafio que temos que en-
frentar com o propósito de 
proporcionar a todo cida-
dão brasileiro, o direito uni-
versal de desfrutar desse 
bem. A população ganha em 
saúde e qualidade de vida, o 
meio ambiente em preser-
vação e a cidade em valori-
zação”, finaliza Silvia.

Vereadores autorizam 
cessão de imóvel para 
instalação da Brigada 

Comunitária de Holambra

Vereadores aprovaram 
na última segunda-feira, 
dia 12 de dezembro, proje-
to que autoriza a Prefeitura 
a ceder imóvel localizado 
na Rota dos Imigrantes ao 
Governo do Estado. Ele 
será destinado à instalação 
da sede da Brigada Comu-
nitária do Município de 
Holambra, sob responsa-
bilidade do Corpo de Bom-
beiros da Polícia Militar de 

São Paulo.
O imóvel possui 

1.500m² de área e, com a 
cessão de uso pelo prazo de 
30 anos, o local poderá re-
ceber melhorias através de 
recursos estaduais e emen-
das parlamentares, propor-
cionando assim serviços 
de ainda mais qualidade e 
estrutura, com agilidade 
e preparo para atender as 
ocorrências da cidade.
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Atrações do Natal Mágico 
de Holambra podem ser 

conferidas até próxima sexta

A Orquestra Popular 
de Flautas de Holambra, 
a Banda Base Pop, o Coral 
de Libras Sinais de Amor, a 
Orquestra de Viola Caipira 
Villa Musical e a Corporação 
Musical 24 de junho com-
põem a programação desta 
semana do Natal Mágico de 
Holambra, a última antes do 
encerramento, previsto para 
o dia 23 de dezembro. 

Além de todas estas 
atrações, que são realizadas 
na Praça dos Pioneiros com 
entrada gratuita, o evento 
conta com muitas luzes, de-
coração especial e paradas 
natalinas aos sábados e do-
mingos, com saída da Praça 
Bento Euzébio Tobias. Nela 
desfila a estrela da festa, Pa-

pai Noel, que acompanhado 
de sua turma transformam 
essa grande festa em um 
verdadeiro espetáculo de 
encanto e magia.

A decoração do muni-
cípio conta com cerca de 4 
mil unidades de cascatas de 
luz instaladas em troncos e 
galhos de árvores da região 
central e mais de 100 mil 
metros de cordões de LED 
por toda a cidade. Locais 
como a Praça dos Coquei-
ros, a Praça do Bento e o 
Deck do Amor receberam 
dezenas de peças relaciona-
das à festividade. 

Os espaços decorados e 
iluminados ficarão disponí-
veis para visitação até 6 de 
janeiro, Dia de Reis.

Sexta-feira, 16 de dezembro
19h: Orquestra Popular de 
Flautas de Holambra
20h30: Banda Base Pop
Local: Praça dos Pioneiros 

Sábado, 17 de dezembro
19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participação 
da Fanfarra Amigos de 
Holambra, carros alegóricos, 
muitas flores e outras 
atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Coral de Libras Sinais de 
Amor, de Socorro

20h30: Orquestra de Viola 
Caipira Villa Musical, de 
Cosmópolis
Local: Praça dos Pioneiros 

Domingo, 18 de dezembro
19h: Parada de Natal (Desfile 
com a participação da Noel 
Band, carros alegóricos, 
muitas flores e outras 
atrações)
Local: Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 
Municipal
20h: Corporação Musical 24 
de Junho, de Artur Nogueira 
Local: Praça dos Pioneiros

Holambrense de coração comemora 
uma vida dedicada ao Yoga

Leonia Hendrikx, nascida 
no interior de Minas Gerais, 
foi para São Paulo ainda bem 
jovem. Foi lá que ela conhe-
ceu o Yoga. Aos 20 anos ga-
nhou um livro de um colega 
de trabalho. Naquela época 
yoga era segredo, era tabú 
,considerada uma atividade 
misteriosa e por essa razão, 
optou praticar escondida no 
silêncio do seu quarto. Quan-
do se deu conta estava total-
mente apaixonanda por esta 
atividade que acabou mu-
dando a sua vida.

Nos anos 80 começou 
a dar aulas em São Paulo, 
onde teve sua primeira es-
cola e também em Manaus, 

onde deixou sementes for-
mando algumas professoras. 
Há 23 anos abriu sua escola 
em Holambra e até hoje são 
centenas de pessoas que vi-
venciaram essa experiência 
com ela e tiveram suas vidas 
tocadas pelo Yoga. Segundo 
Leonia o “Yoga é uma prática 
completa e qualquer pessoa 
pode praticar. Basta querer. 
Esta prática trabalha o corpo 
físico com ásanas (que são as 
posturas físicas), e com exer-
cícios respiratórios que acal-
mam e ajudam a  controlar a 
ansiedade”.

Aos 80 anos de idade, Le-
onia está convencida que ti-
nha uma missão na sua vida: 

levar o conhecimento e a 
prática da Yoga ao maior nú-
mero possível de pessoas. Ela 
conseguiu esse feito e hoje 
continua inspirando pessoas 
de diversas partes do Brasil 
através de suas redes sociais.

Quando perguntamos: 
Qual o segredo do vigor com 
esta idade? Ela responde: “o 
equilibrio entre o repouso 
e o movimento” e é assim 
que ela consegue manter o 
corpo alongado e saudável. 
Segundo ela a receita para 
essa conquista é que  “tão 
importante como cuidar da 
mente é cuidar corpo e o 
Yoga trabalha todas as par-
tes do Ser”.

Programação da semana:
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Esportes 7
Jack Flores leva o título de campeão 

do Amadorzão 2022

Final da Copa do Mundo 
definirá novo Tri- 
Campeão mundial

Com as vitórias de Ar-
gentina e França nas semi-
-finais da Copa do Mundo 
neste meio de semana, res-
pectivamente contra Croá-
cia e Marrocos, teremos no 
domingo um novo tri-cam-
peão mundial de futebol.

A seleção sulamericana 
já conquistou duas vezes a 
competição, em 1978 e em 
1986, já os franceses le-
vantaram a taça em 1998 e 
2018.

Apenas três seleções 
tem mais títulos que os 
participantes da final: Ale-
manha e Itália com quatro 

títulos e o Brasil que já con-
quistou a taça cinco vezes.

Os europeus venceram 
as últimas quatro copas do 
mundo e com isso somam 
doze títulos, contra nove 
dos sulamericanos.

Está será a última copa 
de Lionel Messi, o que vem 
fazendo muitos brasileiros 
afirmarem que vão torcer 
para a Argentina na final.

Agora é esperar o jogo 
começar neste domingo as 
12 horas para ver se a ido-
latria ao jogador argentino 
será maior que a rivalidade 
com os irmãos argentinos.

O placar apertado, de 1 
a 0, bem ilustra o equilíbrio 
da decisão do Campeonato 
de Futebol Amador de Ho-
lambra, o Amadorzão, dis-
putada no último domingo, 
11 de dezembro, no Estádio 
Municipal Zeno Capato. Par-
tida disputada lance a lance, 
a final consagrou, uma vez 
mais, a já habituada a títu-
los equipe do Jack Flores, 
conduzida por uma torcida 
vibrante, que tomou parte 
das arquibancadas e cantou 
durante todo o jogo.

O confronto contra o Fi-
gueirense, vice-campeão da 
temporada pela Série Ouro, 
foi o último de 203 confron-
tos wrealizados ao longo do 
segundo semestre desse ano, 
com participação de 18 times 
e cerca de 640 atletas. Ele foi 

antecedido pela decisão váli-
da pela Série Prata, compos-
ta por equipes que passaram 
por uma espécie de repesca-
gem nas fases finais. A taça, 
nesse caso, ficou com o Rese-

nha, que empatou no tempo 
regulamentar com o Galuná-
ticos em 2 a 2 e venceu nos 
pênaltis, por 4 a 2.

Ambas as partidas foram 
acompanhadas de pelo pre-

feito Fernando Capato, pelo 
diretor municipal de Espor-
tes, André Buzzerio, e por 
vereadores, que fizeram a 
premiação ao final dos jogos. 
“Foram seis meses de cam-

peonato. Um torneio inten-
so, que mobilizou os atletas 
e contribuiu para valorizar 
o esporte em nossa cidade”, 
destacou o prefeito.

A artilharia da competi-
ção também ficou com o Jack 
Flores, com 25 gols de Már-
cio Rosa, o “Risada”, a exem-
plo do goleiro menos vazado, 
Gabriel Chichem, que levou 
apenas 6 tentos.

“Preparamos uma final 
com muito cuidado, pensan-
do em cada detalhe para ofe-
recer aos times uma festa de 
acordo com a grandiosidade 
do torneio”, afirmou o diretor 
da pasta. “Foi uma decisão 
com grande presença de pú-
blico e que fechou com chave 
de ouro o Amadorzão. Esta-
mos muito animados para a 
edição do próximo ano”.
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Departamento de Educação 
abre vagas para estagiários

O Departamento Muni-
cipal de Educação de Ho-
lambra abrirá, no dia 2 de 
janeiro, inscrições para es-
tudantes de que desejam 
atuar como estagiários nas 
unidades de ensino da cida-
de. Para participar é preci-
so manifestar interesse no 
setor de Protocolo, que fica 
no Paço Municipal, localiza-
do na Alameda Maurício de 
Nassau, 444, apresentan-
do documentos pessoais e 
comprovantes de endereço 
e de matrícula. O atendi-
mento é de segunda a sexta-
-feira, entre 8h e 17h.

De acordo com a direto-
ra municipal de Educação, 
Claudicir Picolo, não há 
um número específico de 
vagas. Podem se inscrever 
estudantes de Pedagogia, 
Letras, Letras-Libras, Histó-
ria, Geografia, Ciências, Ma-
temática e Psicologia. Mais 
informações podem ser ob-
tidas por meio do telefone 
(19) 3802-1877.

ACE recebe e direciona currículos 
de trabalhadores e estagiários
A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holam-
bra) está recebendo currículos impressos de pessoas que estão 
em busca de emprego e direcionando os mesmos para  empre-
sas da cidade que tenham vagas disponíveis.
A Associação Comercial também tem um Programa de Estágio 
destinado a quem é estudante a partir do ensino médio. Nesse 
caso, o candidato precisa ter 16 anos ou mais (não há limite 
de idade) e estar cursando ensino médio, ensino superior de 
qualquer nível, técnico, tecnólogo, programa de alfabetização 
de jovens e adultos ou educação especial.
Os currículos, tanto para o Programa de Estágio quanto para 
as vagas de trabalho convencionais, devem ser levadas à ACE, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.   O atendimento 
é gratuito. 

Última Operação Cata-
Bagulho acontece na 

próxima semana

Que tal aproveitar o fi-
nalzinho do ano para dar 
uma geral na casa e des-
cartar itens como móveis 
danificados, pneus velhos 
e restos de poda? O Depar-
tamento Municipal de Ser-
viços Públicos de Holam-
bra irá realizar entre os 
dias 19 e 23 de dezembro 
a última Operação Cata-
-Bagulho de 2022. A ação 
tem o objetivo de manter 
a cidade limpa, evitando o 
depósito irregular de lixo 
em terrenos baldios e vias 
da cidade.

O material deve ser dis-

ponibilizado na frente das 
residências pelos mora-
dores antes das 7h30, de 
acordo com o cronograma 
de bairros (ver abaixo). 
Lixo doméstico, restos de 
construção civil e mate-
riais eletrônicos não são 
recolhidos neste trabalho.

De acordo com o dire-
tor municipal de Serviços 
Públicos, José Marcos de 
Souza, em caso de chuva, a 
ação poderá ser cancelada. 
A próxima etapa da Ope-
ração Cata-Bagulho, após 
essa, está prevista para a 
semana do dia 9 de janeiro.

- Segunda-feira, 19 de dezembro: Jardim Flamboyant, Parque 
dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

- Terça-feira, 20 de dezembro: Jardim das Tulipas, Jardim 
Holanda, Morada das Flores e Centro

- Quarta-feira, 21 de dezembro: Imigrantes, Vila Nova, 
Residencial Moinho

- Quinta-feira, 22 de dezembro: Residencial Moinho, 
Residencial Van Den Broek e Pinhalzinho

- Sexta-feira, 23 de dezembro: Camanducaia, Residencial Vila 
das Tulipas e Residencial Flor D’Aldeia

Cronograma nos bairros:
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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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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 ●

● EMPREGOS ●

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.

Empresa de produção de flores e plantas contrata:

Interessados enviar currículo para 
bmgsolucoes@yahoo.com.br.

TRABALHADOR RURAL
Com experiência na área rural  
e em Irrigação e pulverização

Projeto do Rotary beneficia
alunos da Creche Casulo

Anualmente a entidade seleciona uma unidade 
escolar do município para ser benefiada. Com ajuda 
e parceria do grupo Martin Holandesa, uma árvore 

de natal com cartões, identificados com nomes e ida-
des das crianças, permitiram que pessoas da comu-
nidade pudessem apadrinhar cada um dos alunos.

"Projeto Árvore dos Sonhos",  realizado pelo Rotary Clube de Holambra levou 
presentes e alegria para 50 alunos do município
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado O funk vai esquentar o baile do ano

Gente, vai ferver a sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022. Às vésperas de Natal, acontece o “Último Baile do Ano”, com shows 
dos maiores artistas do funk do país. Com as atrações musicais Ludmilla, Hariel, Don Juan, Mc Livinho, Ryan, Dj GBR e Dj Ronald, a festa 
contará com muita animação para celebrar as emoções vividas neste ano e a certeza de muitos outros momentos incríveis que 2023 

trará. Ludmilla promete chegar com tudo. Rainha da favela e do hit do ano pela música “Maldivas”, promete não deixar ninguém parado. No reper-
tório, haverá muitas surpresas: além das novas canções de seus projetos. Para esquentar ainda mais a festa, Dj Ronald, vai animar o público com hits do 

remix da música “Vou com Carinho; Ela Quer com Força” , “Uma Malandra”, e muitas outras. O Show acontecerá no Espaço Unimed, na Barra Funda/SP. 

A grande final do Mas-
terChef+, apresentada 
na noite de terça-feira 
(13), foi marcada pela 
vitória de Astro e Pie-
tro. Os cozinheiros ama-
dores, de 80 e 70 anos, 
respectivamente, con-
quistaram o paladar dos 
jurados com uma ceia 
de Natal que contou 
com carré de cordeiro, 
purê de batata cremoso 
e farofa. Para a sobreme-
sa, os participantes ca-
pricharam em um pavê de morango. Astro se emocionou ao comentar o resulta-
do. “Ganhar o MasterChef não tem explicação. Saber que cozinhei bem para três 
feras é motivo de muito orgulho”, ressaltou. O sentimento foi compartilhado por 
Pietro. “É muito mais do que uma glória. Sinto satisfação e muita alegria. Assisto 
ao programa desde a primeira edição e hoje estou aqui superando obstáculos”. O 
companheirismo da dupla chamou a atenção durante a prova decisiva. O fato de 
um gostar de fazer pratos salgados enquanto o outro é expert em doces facilitou 
o trabalho. “Nós nos entendemos bem e mesmo nos percalços, quando esquece-
mos alguns ingredientes, conseguimos nos ajustar. No fim, não teve arroz, mas o 
Jacquin achou o purê de batata uma solução ainda melhor”, declarou Astro, que 
também argumentou, 
 “Somos idosos, mas não velhos. Velho é aquilo que está estragado e não serve mais”, 
concluiu. Além do troféu MasterChef+, os ganhadores levaram para casa um prêmio 
de R$ 15 mil cada um. A dupla concorreu com Nadja e Sergio, que fizeram um ba-
calhau com verduras, muito bem feito pelo Sergio. Mas a sobremesa feita por Nadja 
fez com que os dois levassem a pior. No próximo dia 20/12, a Band estreia a segunda 
temporada do MasterChef Júnior com exibições às terças e quintas-feiras, às 22h30. 

“Cereja do bolo” traz melhores momentos

Tem irreverência e boas receitas chegando. O “Bake Off Brasil - Cereja do 
Bolo” deste sábado, 17 de dezembro, relembra os melhores momentos 
da semifinal do “Mão na Massa”, que classificou Leonardo, Camilo e Fabia-
no para a finalíssima desta semana. Abrindo seu livro de receitas, a chef 
confeiteira Beca Milano prepara uma sobremesa que é um verdadeiro 
“Pedaço do Céu”, além de ensinar todas as camadas da “Torta Napolitana”, 
uma receita da 2ª temporada do “Bake Off - Celebridades”. O desafio tam-
bém será o alvo dos comentários de Murilo Couto e Guga no divertido 
“Expectativa e Realidade”. A atração recebe ainda Lucas, confeiteiro eli-
minado na semana passada, que está de volta e promete distribuir fatias 
bem sinceras da “Torta de Climão”.  O “Bake Off Brasil - Cereja do Bolo” vai 
ao ar todos os sábados, 21h30, no SBT.

Masterchef+ foi um sucesso
Melissa Haidar/Band


