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Holambra volta a registrar novos casos de Covid-19

Crianças entre 6 meses e 2 anos poderão  
ser imunizadas a partir de segunda

CRB faz 7 a 1 no Figueirense no Amadorzão

Moradores podem discutir planos Diretor  
e de Mobilidade Urbana na terça

Diante do aumento de casos de COVID-19 pelo país e da circulação de novas linhagens da variante Ômicron – com ênfase na sublinhagem 
BQ.1 –, o Ministério da Saúde voltou a recomendar no último domingo (13) a utilização de máscaras de proteção. Orientação do governo é 
voltada especialmente para idosos e pessoas em grupos de risco. Em Holambra, depois de mais um mês sem casos, a cidade registrou dois 
na última semana. A médica holambrense Karen Furlan reforça ainda que, além dos cuidados pessoais e uso do EPI,  existe a necessidade 
das doses de reforço da vacina para as pessoas que ainda não tomaram e também a imunização de novos grupos. 3
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Natal Mágico
‘Luzes’ da Maurício de 
Nassau serão acessas na 
próxima sexta, às 18 horas
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Opinião2

Começa dia 20, no Ca-
tar, a Copa do Mundo de 
Futebol. O Brasil,  úni-
co país pentacampeão e 
presente em todas as co-
pas,   é favorito ao título. 
Mesmo sem o brilho e a eufo-

ria dos brasileiros, como nas 
Copas passada, o país tem 
a oportunidade de se unir 
em torno daquilo que ama 
e do qual é bom: o futebol. 
Talvez seja o momento de 
todos brasileiros superarem 

suas divergências políticas, 
aumentarem sua tolerância 
às diferenças e comemora-
rem este momento único 
“como pátria de chuteira” e 
com como pátria de todos. 
Prá frente, Brasil !

A copa do mundo
Histórias de Dona Ilda

ele os abriam pensando que 
era a mãe que ia os alimentar.

Que cena linda!!! Que im-
pressionante! O carinho de 
uma mãe e vamos dizer a 
verdade, a música suave e 
deliciosa do pai, tudo cola-
borou para nascer uma nova 
família. Passados alguns 
dias, o ninho já estava vazio. 
E a mãe cuidadosa, como 
sempre,  o deixou limpinho, 
como pronto para receber 
alguma outra moradora.

Toda essa cena, depois de 
alguns meses de tanto !diz 
que disse” de política, políti-
ca e mais política, nada mais 
repousante e confortante 
do que podermos observar 
tudo isso que contei, e mais 
uma vez enaltecermos a 
dedicação de todas a mães, 
que dão a vida, seu sangue 
e tudo o que pode fazer por 
seus filhos.

E não deixemos de enal-
tecer os pais, que apesar 
de não amamentarem seus 
filhos, claro que se dedicam 
sempre na sua formação e 
com mais uma suave músi-
ca bem tocada, ainda nas-
cem mais felizes!!!

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

Estamos a quatro dias (hoje é 15/11) 
do início da Copa do Mundo no Catar 
e, a partir de então e durante os próxi-
mos 28 dias, o assunto vai dominar as 
manchetes dos jornais, principalmente 
na TV.

Depois de uma torrente de assuntos 
sobre as eleições por semanas, vamos – 
queiramos ou não – ver o futebol prio-
rizando sobre a política nacional e in-
ternacional, tornando-se até cansativo 
para não aficionados.

Mas como este é o país da bola (a 
de futebol) esperamos que ao final da 
Copa venhamos todos a gritar bem alto 
o nome do campeão: BRASIL

Aproveitando o interregno, destaco 
algumas  notícias relevantes – mas ou-
tras nem tanto – presentes no noticiá-
rio desta data.

Relevantes:
Presidente da Ucrânia visita cida-

de reconquistada de Kherson e cogita 
‘começo do fim da guerra’. Cidade foi 
abandonada pelos russos durante a úl-
tima semana.

Em encontro inédito, Xi Jinping diz 
a Biden que Taiwan é ‘linha vermelha’. 
Casa Branca diz que reunião teve clima 
conciliatório após meses de tensão.

E, mais uma vez: Suspeito de matar 
3 em ataque na Faculdade da Virginia é 
preso. Ônibus do time de futebol ame-
ricano voltava de uma viagem fora do 
campus e foi recebido a tiros. Acres-
cente-se que quatro estudantes da 
Universidade de Idaho foram encontra-
dos mortos próximo ao campus. O caso 
está sendo tratado como homicídio. 
(Lição para o desarmamento no Brasil)

Google terá que pagar US$ 400 mi-
lhões por rastrear usuários, diz agência 
Reuters. (O cerco está apertando).

Mark Zuckerberg anuncia demissão 
de mais de 11 mil pessoas na Meta, 
dona do Facebook. (Políticas desastra-
das).

Marina Silva diz que Lula dará ‘mais 
alta prioridade’ a combate ao desmata-
mento. (Finalmente a recuperação).

Amenidade:
Boi cai em terraço de prédio em Ti-

móteo (MG). Animal pastava em uma 
área de talude, atrás do condomínio, 
quando acabou despencando na área 
de serviço. Os bombeiros fizeram um 
buraco na parede para conseguir reti-
rar o boi, que não teve ferimentos. As 
Minas Gerais sempre dando seu toque.

E mais não digo. Com bola rolar.

Esperando a bola rolar

Quando falamos “sabiá, 
usamos sempre o masculi-
no “o sabiá”. Só  que quem 
faz o ninho, choca os filho-
tes, vai buscar o alimento 
enquanto são pequeninos, 
é a sua mamãezinha.

Então fui ao Google para 
esclarecer o caso. Em todos 
os lugares só encontrei uma 
pequena explicação que no 
nordeste brasileiro, “sabiá” é 
sempre uma palavra femini-
na: ”a sabiá”. Que beleza!

Os escritos são poucos se 
importando com o caso.

Mas, estou mais interessa-
da em contar minha história.

No terraço de nossa casa 
em HoIambra, uma sabiá 
resolveu, em um pequeno 
vaso onde há “espadas de 
S.Jorge”, bem abrigado da 
chuva, fazer um ninho para 
botar seus ovinhos. Passado 
algum tempo, lá estavam 
três... A sabiá, dedicada e 
amorosa, estava sempre que 
podia deitada sobre  seus 
ovinhos. O sabiá, como a 
maioria dos representantes 
do sexo masculino, ficava 
sempre por perto, enchendo 
o ambiente com seu cantar 
maravilhoso. Cantava o dia 
todo!!! E a sabiá, com certe-
za, rezava para seus filhinhos 
nascerem bem fortinhos. 
Cantou,cantou, pulava de 
galho em galho, até que um 
dia lá estavam dois lindos fi-
lhotinhos. Um ovinho gorou.

Eram peladinhos, com bi-
cos bem avantajados e cada 
vez que chegávamos perto 
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Boletim Covid-19 
17/11/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4931
2

10721

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4911 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 2 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15654 Total de atendimentos

Médica alerta para avanço de novos 
casos de Covid-19 no país

de cabeça, dor de garganta, 
coriza, tosse, dor no cor-
po e febre. “Dificilmente os 
sintomas evoluirão para um 
quadro mais severo devi-
do ao status vacinal de boa 
parte da população”, ava-
lia. “Porém, há a orientação 
para que idosos acima de 75 
anos, pessoas que passaram 
por transplante de órgão re-

cente, pessoas com lúpus e 
imunossuprimidos em geral 
evitem aglomerações e uti-
lizem máscaras sempre que 
tiverem contato com outras 
pessoas. Já as pessoas com 
condições de saúde normais 
e que não são idosas devem 
usar máscara em ambientes 
fechados, com aglomera-
ção e sem circulação de ar. 

Se doentes, devem utilizar 
máscaras sempre que ti-
verem contato com outras 
pessoas”. 

Além dos cuidados, a 
médica reforça ainda a ne-
cessidade das doses de re-
forço das vacinas contra a 
Covid-19 para as pessoas 
que são elegíveis e que ain-
da não a fizeram. Os imuni-

zantes estão disponíveis nas 
Unidades Básicas de Saúde 
de Holambra, com atendi-
mento às segundas e quar-
tas-feiras, das 8h às 12h e 
entre 13h e 15h, nos PSFs 
Imigrantes e Santa Margari-
da; das 8h às 12h, às terças, 
na unidade do Palmeiras; e, 
também às terças, das 13h 
às 15h no PSF do Fundão.

A médica Karen Furlan, 
primeira moradora de Ho-
lambra vacinada contra a 
Covid-19 em janeiro do ano 
passado, alerta para o avan-
ço de novos casos da doen-
ça no país e a importância 
de cuidados individuais 
voltados à prevenção. 

Desde outubro, segundo 
ela, observa-se aumento da 
positividade dos testes por 
todo o mundo – e também 
no Brasil. Por aqui, os nú-
meros saltaram de 3% para 
17% segundo o Instituto 
Todos Pela Saúde (ITpS), o 
que revela indícios de uma 
nova onda do vírus. “Isso 
se deve às novas subvarian-
tes da Ômicron BQ1 e XBB”, 
conta.

De acordo com Karen, 
que está à frente do aten-
dimento de moradores do 
Imigrantes e das demais 
regiões assistidas pela Uni-
dade de Saúde do bairro, os 
sintomas da infecção pelo 
novo coronavírus se asse-
melham atualmente a um 
resfriado comum, como dor 
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Saúde inicia vacinação contra Covid-19 em 

crianças entre 6 meses e 2 anos na segunda-feira
-feiras, entre 8h e 11h e das 
13h às 15h, exclusivamente 
no PSF Santa Margarida. Para 
receber o antígeno, basta 
apresentar a caderneta de va-
cinação.

“O atendimento será re-
alizado, para esta faixa de 
idade, apenas nesta unidade 
em função da pequena quan-
tidade de doses. É necessá-
rio centralizar a distribuição 
para que não haja desperdí-
cio de doses”, explicou o dire-
tor da pasta, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Para holambrenses 

a partir de 3 anos de idade, 
a campanha segue em anda-
mento e ocorre nos quatro 
postos de atendimento de 
Holambra, em dias e horários 
específicos”, disse.

Neste caso, a vacinação 
ocorre às segundas e quar-
tas-feiras, das 8h às 12h e en-
tre 13h e 15h, nos PSFs Imi-
grantes e Santa Margarida. 
Às terças-feiras as doses são 
aplicadas entre 8h e 12h na 
unidade do Palmeiras. E das 
13h às 15h, também às ter-
ças, no PSF do Fundão.  

Estrela brasileira do volei Isabel 
morre por uma síndrome rara

Maria Isabel Barroso Sal-
gado, a Isabel da Vôlei, uma 
das maiores referências no 
esporte brasileiro, morreu 
nesta quarta-feira (16), no 
hospital Sírio Libanês. Amigos 
próximos da atleta confirma-
ram que ela foi diagnosticada 
com Síndrome da Angústia 
Respiratória Aguda (SARA).

A síndrome é um tipo de 
insuficiência respiratória pul-
monar, atinge os dois pulmões 
e pode se manifestar como 
uma resposta do organismo 
a uma agressão pulmonar de 
diversas origens. “É uma in-
flamação das unidades de tro-
cas, o local onde se troca oxi-
gênio por gás carbônico. Isto é 
ocupado por uma inflamação, 
uma infecção”, explica a pneu-
mologista Jessica Polese. 

A médica conta que o pa-
ciente pode ter uma infecção 
bacteriana, pulmonar ou uma 

pneumonia e evoluir para a 
SARA. “O paciente também 
pode ter uma infecção viral 
- ou até uma doença fora do 
pulmão - evoluindo para essa 
inflamação pulmonar, princi-
palmente doenças autoimu-
nes ou renais. Existe uma 
inflamação pulmonar que 
evolui desta maneira e não 
tem uma causa definida e que, 
normalmente, é muito agres-
siva e leva ao óbito”. 

Jéssica Polese explica que 
os sintomas são vagos e, às 
vezes, podem ser de rápida 
evolução. “Pode começar com 
sintomas virais - um resfriado 
- e evoluir rapidamente para 
um problema pulmonar gra-
ve. Pode ocorrer falta de ar, 
tosse e quadro febril”.

Ela diz ainda que,  no pul-
mão, a pessoa terá uma gran-
de pneumonia, com muita 
ocupação de espaços aéreos, 

muita inflamação e isso vai 
levar a ter necessidade de 
uso de ventilação mecânica, 
ser entubada e ir para o ven-
tilador. “A ventilação destes 
pacientes é muito difícil, é 
mais ou menos a situação que 
acontece com o Covid-19 e 
outras viroses. É um paciente 
difícil de ventilar porque ele 
tem um comprometimento 
muito extenso”.

O diagnóstico é feito através 
do nível de oxigênio no sangue 
e da radiografia do tórax. Já o 
tratamento é realizado com o 
uso de corticosteróides, além 
de ser necessário tratar a cau-
sa da doença. “O paciente terá 
dificuldade de respirar, por isso 
é necessário manter o suporte. 
E o médico o coloca no ventila-
dor mecânico e faz o tratamen-
to que acha que seja viável”, fi-
naliza a pneumologista. 

https://www.agazeta.com.br

Especilista comenta sobre a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) 
que é uma síndrome rara e diagnosticada em cerca de 150 mil pacientes por ano no Brasil

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holambra 
inicia na próxima semana, 

em 21 de novembro, o pro-
cesso de imunização, contra 
a Covid-19, de crianças de 6 

meses a 2 anos de idade. O 
atendimento para este públi-
co será sempre às segundas-
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Prefeitura realiza audiência pública para discutir 

planos Diretor e de Mobilidade Urbana
A Prefeitura de Holambra 

realiza na próxima terça-feira, 
dia 22 de novembro, audiên-
cia pública para apresentação 
e discussão do Plano Munici-
pal de Mobilidade Urbana e 
de alteração do Plano Diretor. 
A reunião acontece das 18h 
às 21h no plenário da Câma-
ra Municipal, na Rua Dr. Jorge 
Latour, 152, no centro.

A documentação que com-
põe os projetos está disponí-
vel para consulta, sugestões e 
questionamentos desde 21 de 

outubro no Portal do Gover-
no, em www.holambra.sp.gov.
br, com acesso direto pelo site 
bit.ly/audiencia-holambra.

De acordo com a diretora 
municipal de Obras e Desen-
volvimento Urbano e Rural, 
Yessika Eltink, a audiência é 
uma ferramenta de partici-
pação popular que permite o 
aperfeiçoamento das propos-
tas a partir da transparência 
e do diálogo com os morado-
res. Ela será aberta a toda a 
população interessada.

Legislativo aprova Lei 
Orçamentária Anual 2023

A Câmara Municipal de 
Holambra promoveu nesta 
quarta-feira, 16 de novem-
bro, a 26ª Sessão Ordinária, 
em pauta foi votada e apro-
vada em segundo turno de 
discussão a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA 2023), um 
importante instrumento de 
planejamento de curto prazo 
que estima a receita e fixa a 
despesa do município de Ho-
lambra para o próximo ano.  

A LOA é elaborada pelo 
Poder Executivo de acordo 
com os programas de gover-
no estabelecidos no Plano 
Plurianual, na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e as 
exigências contidas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
atendendo assim o princípio 
do equilíbrio orçamentário.

O orçamento geral, in-
dicado no Projeto de Lei 
nº 027/2022, estima a re-
ceita e fixa a despesa mu-
nicipal em um total de R$ 

177.500.000,00 para o exer-
cício de 2023, contanto com 
a administração direta e indi-
reta. Na previsão, o setor da 
Educação será o mais benefi-
ciado com R$ 46.398.900,00, 
em seguida a área da Saú-
de com R$ 35.250.100,00 e 
depois Urbanismo com R$ 
32.873.300,00.

Na proposta orçamentária 
vale destacar a previsão para 
execução de projetos destina-
dos para manutenção e desen-
volvimento de Holambra como 
a pavimentação e o recapea-
mento de vias públicas, galpão 
corpo de bombeiros, aquisição 
de câmeras OCR para propor-
cionar um monitoramento 
contínuo e maior segurança 
para a população, além da im-
plantação de sistema de vide-
omonitoramento nas unidades 
escolares, bolsão turístico cen-
tral, construção da Casa da Ju-
ventude, da Casa Dia do Idoso e 
sede do Legislativo.



6

www.jcholambra.com

EconomiaHolambra, 18 de novembro de 20226

Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

O desafio habitacional de Holambra
Estudar a dinâmica so-

cioeconômica holambren-
se requer muita atenção a 
uma série de especificida-
des. Parte delas advém da 
localização, outra parcela 
se refere a juventude em 
relação a emancipação po-
lítico-administrativa, tam-
bém a configuração cultural 
dos pioneiros, e, claro, os 
exitosos resultados de uma 
economia bem diferenciada 
fazem muita diferença.

A começar por um fator 
crucial no planejamento, a 
evolução populacional do 
município merece um olhar 
diferenciado. Enquanto o 
Estado de São Paulo e a Re-
gião Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) já começam a 
vislumbrar sinais de contra-
ção do crescimento para as 
décadas mais próximas, em 

Holambra a tendência cres-
cente não se interrompe.

Diferente da RMC, cuja 
população deve crescer 
cerca de 7% até 2050 em 
relação a 2022 (depois de 
chegar a 8% em 2040), na 
Cidade das Flores a previ-
são da Fundação SEADE é 
de que lá em 2050 a popu-
lação seja 25% maior que a 
atual.

Isso acontece pela dife-
rença na base da pirâmide 
etária, que na Região tem o 
grupo de 35 a 39 anos como 
predominante, e em Holam-
bra a faixa mais expressiva 
é a de 30 a 34 anos. Logo, 
quanto mais jovem a predo-
minância maior é a expec-
tativa para a taxa de natali-
dade.

Os dados ainda mais ro-
bustos são verificados nas 

projeções para domicílios 
particulares ocupados, que 
impactam diretamente nas 
políticas habitacionais. 
Além da própria evolução 
populacional, o indicador 
recebe grande influência 
dos novos padrões sociais, 
com famílias subdivididas 
em núcleos cada vez meno-
res, sem contar os solteiros 
ou sem filhos por opção, 
que acabam por demandar 
mais imóveis.

Como resultado, o con-
junto da RMC tem previsão 
de 31% de crescimento em 
imóveis ocupados até 2050, 
mesmo diante de cresci-
mento populacional bem 
menor, de 7%. Mas na Cida-
de das Flores o movimento 
promete ser mais intenso, 
de 51%, frente a população 
25% maior.

Que impactos podem 
trazer aos holambrenses 
um crescimento tão ex-
pressivo? Se considerar-
mos que hoje uma rápida 
olhada pelas redes sociais 
já nos mostra que a busca 
por imóveis para alugar é 
o assunto mais impulsio-
nado, podemos prever que 
não será nada fácil planejar 
com uma demanda ainda 
mais aquecida.

Com tantos atrativos ofe-
recidos, Holambra já pre-
cisa enfrentar os desafios 
da especulação imobiliária, 
que sugere riscos ambien-
tais, urbanísticos, de oferta 
de serviços públicos, entre 
outros.

Por outro lado, é de se 
pensar se não atender às 
demandas especulativas 
não poderia pressionar 

ainda mais os preços de 
alugueis pela escassez de 
imóveis, por exemplo. Seria 
a imposição de precarieda-
des à população.

Daí a importância em co-
nhecer e seguir estritamen-
te as diretrizes para cresci-
mento ordenado, orientado 
para o respeito ambiental, 
a fim de compreender as 
possibilidades de oferta, o 
atendimento prioritário aos 
programas de habitação po-
pular e de interesse social, 
para posteriormente anali-
sar o que é possível atender 
da especulação imobiliária 
para alto padrão, investi-
mento e recreação.

 
Ricardo Buso

Economista
Idealizador do Projeto 

Economia Metropolitana

CONCERTO
CORAL PRÓ 
MÚSICA

O Coral “ Pró- Música”, 
tem o prazer de convidar 
a todos para uma noite 
inesquecível, uma 
apresentação que inclui 
canções inéditas, bem 
como uma recordação 
das músicas que já 
cantamos e encantaram 
os corações.

Informações:
Data: 27/11/2022
Horário: 20h00

Local: Igreja Matriz Divino 
Espírito Santo- Alameda 
Mauricio de Nassau, nº688, 
Centro, Holambra-SP.
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Esportes 7

Resultados dos jogos da 1ª rodada:

Resultados da 17ª rodada:

Tabela de jogos da 2ª rodada:

Próximos jogos das Oitavas de Final:

Segunda-feira, 21 de novembro, às 19h: Grêmio Holambra x 7 de Setembro (Ginásio Municipal)
Segunda-feira, 21 de novembro, às 20h: Juventude x Fênix (Ginásio Municipal)
Segunda-feira, 21 de novembro, às 21h: Los Hermanos x Estrela Azul (Ginásio Municipal)
Terça-feira, 22 de novembro, às 19h: Galunáticos x Galáticos (Ginásio Municipal)
Terça-feira, 22 de novembro, às 20h: Camarões x CSA (Ginásio Municipal)
Terça-feira, 22 de novembro, às 21h: Jack Flores x Eletro I (Ginásio Municipal)
Quarta-feira, 23 de novembro, às 19h30: Bar Sem Lona x Figueirense (Ginásio Municipal)
Quarta-feira, 23 de novembro, às 20h30: Imigrantes x Prefeitura Holambra (Ginásio Municipal)

Sexta-feira, 18 de novembro, às 19h: Los Hermanos x 
Galunáticos (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 18 de novembro, às 20h45: Jack Flores x 
Internacional (Estádio Municipal)
Sábado, 19 de novembro, às 15h30: Vila Nova x Bar Sem Lona 
(Estádio Municipal)
Sábado, 19 de novembro, às 17h30: Resenha x Grêmio 
Holambra (Estádio Municipal)
Domingo, 20 de novembro, às 8h30: CRB x Galáticos (Estádio 
Municipal)
Domingo, 20 de novembro, às 10h30: Figueirense x Brasilense 
(Estádio Municipal)

Juventude 8 x 5 Camarões
Jack Flores 8 x 2 Bar Sem Lona
7 de Setembro 6 x 4 Galáticos
CSA 2 x 4 Fênix  
Galunáticos 3 x 4 Grêmio Holambra
Imigrantes 2 x 4 Los Hermanos  
Figueirense 2 x 9 Eletro I
Estrela Azul 1 x 5 Prefeitura Holambra

Jack Flores 2 x 0 Galáticos
Vila Nova 3 x 0 Tokka Natural
Imigrantes 2 x 0 Los Hermanos
Galunáticos 2 x 2 Resenha  
Tamo Junto 3 x 2 Grêmio Holambra
Joinville 5 x 1 Real Conquista  
Nacional 0 x 4 Bar Sem Lona
Figueirense 1 x 7 CRB
Brasiliense 0 x 0 Internacional

2ª rodada da Copa Futsal 
de Holambra inicia dia 21

17ª rodada do Amadorzão encerra com goleada de 7 a 1

A Copa Futsal de Holam-
bra 2022, aberta em 9 de 
novembro, entra na próxi-
ma segunda-feira (21) na 2ª 
rodada. As partidas serão 
realizadas até quarta-fei-
ra (23) no Ginásio Munici-

pal – todas elas gratuitas e 
abertas ao público (confira 
abaixo).

De acordo com o dire-
tor municipal de Esportes, 
André Luís Buzzerio, fazem 
parte do torneio, que tem fi-

nal prevista para o dia 14 de 
dezembro, 16 equipes com-
postas por jogadores do sexo 
masculino. O time campeão 
e o vice-campeão receberão 
medalha. O artilheiro e o go-
leiro menos vazado, troféu.

Uma goleada por 7 a 1 do 
CRB sobre o Figueirense no 
último domingo, 13 de no-
vembro, no Campo do Fun-

dão, marcou a 17ª rodada 
do Campeonato de Futebol 
Amador de Holambra, re-
alizada no último final de 

semana (confira abaixo os 
resultados).

Ontem, 17 de novembro, 
a competição deixou o sis-
tema de rodízio, em que to-
das as equipes se enfrentam, 
para ingressar nas oitavas de 
final. As partidas de abertu-
ra foram entre Imigrantes e 
Joinville e Tamo Junto x Real 
Conquista. Ambas  acontece-
ram no Estádio Municipal e 
até o fechamento dessa edi-
ção não obtivemos os resul-
tados das partidas. Os jogos 
seguem até domingo, dia 
20, e são abertos ao público, 
com entrada gratuita.

Neste domingo começa  
a Copa do Mundo do Catar

Depois de quatro anos e meio de espera, o mundo do futebol vai parar para 
assistir a 22a Copa do Mundo de Futebol. O início da competição é nesse domin-
go, quando os anfitriões receberão o Equador às 13 horas, horário de Brasília.

A nossa seleção estreia na quinta-feira (24), às 16 horas, contra a Sérvia.
O Brasil ainda enfrentará Suiça e Camarões na primeira fase da competição.
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Piets abrem as comemorações  

da tradicional festa de São Nicolau

Brincando no Bairro acontece 
no Fundão amanhã

O dia 6 de dezembro é vis-
to pelos brasileiros como um 
dia qualquer, mas na Holan-
da comemora-se o aniversá-
rio de São Nicolau. A tradição 
desse Papai Noel holandês se 
enraizou em Holambra junto 
à figura dos seus ajudantes, 
conhecidos como os “PIETS”.

São Nicolau era bispo e, diz 
a história, se tornou santo por 
lutar em prol de causas sociais 

e em defesa da criança. Para 
não deixar morrer esse legado, 
o país europeu tem um calen-
dário cheio de festejos voltado 
para 6 de dezembro, quando 
há a troca de presentes.

“O dia 5 é o mais impor-
tante na Holanda. Nunca tem 
presentes no Natal, só no dia 
de São Nicolau. Os Piets vão 
até as escolas e eu me lembro 
muito bem disso”, conta Eli-

sabeth Nijenhuis, que passou 
toda a infância na Holanda.

Em Holambra, os Piets 
também são rostos populares. 
Segundo a brincadeira, eles 
têm a responsabilidade de ve-
rificar o comportamento das 
crianças, em especial perto 
da chegada de São Nicolau. Os 
ajudantes do Papai Noel dão 
balas para os pequenos que 
se comportam bem e “varadi-

Brinquedos infláveis, 
pintura facial, atividades 
esportivas e gincanas pro-
metem agitar no próximo 
sábado, dia 21 de novem-
bro, o bairro Fundão em 
mais uma edição do projeto 
Brincando no Bairro, pro-
movido pela Prefeitura. O 
evento acontece no Barra-

cão da Igreja, próximo à es-
cola e creche da região, com 
programação inteiramente 
gratuita, entre 9h e 14h.

“Nossa ideia é aproxi-
mar as crianças e seus fa-
miliares e proporcionar 
uma manhã de muita ale-
gria e diversão aos peque-
nos”, explicou o diretor mu-

nicipal de Esportes, André 
Luís Buzzerio. “Em outu-
bro realizamos a atividade 
no Imigrantes e agora é a 
vez de o Fundão receber as 
atrações”.

Segundo ele, além das 
brincadeiras, haverá distri-
buição gratuita de pipoca e 
algodão-doce.

nhas” nos desobedientes. Em 
algumas cidades da Holanda, 
porém, os Piets são marrons 
e há proibição sobre o uso das 
varinhas. Já em Holambra, os 
Piets, a partir desse ano, são 
azuis e as varinhas são sim-
ples adornos.

“Esse ano é a primeira vez, 
depois da pandemia, que te-
remos em Holambra as come-
morações das três datas alu-
sivas à festa de São Nicolau, 
esclareceu Gabriela Gregório 
Wagemaker, descendente de 
holandeses e integrante da 
Associação Cultural Losango, 
entidade à frente das come-
morações de São Nicolau em 
Holambra. O primeiro dia 
que é a chegada oficial dos 

Piets,  aconteceu esse ano no 
último dia 12. Eles circularam 
pelas ruas da cidade e foram 
às escolas, levando balas e 
alegrando a criançada. No 
dia 27/11, será realizada na 
Toca dos Girassois, uma ma-
nhã de desenhos com a pre-
sença de pais e crianças. Por 
fim, a chegada de São Nicolau 
Holambra, será na Macena 
Flores e Plantas, no dia 04 de 
dezembro, que vem com mui-
tas brincadeiras e conversas 
com criançada e a tradicional 
entrega dos presentes.

Ainda segundo Gabrie-
la, o dia 25 de dezembro, na 
Holanda, é focado ao lado 
religioso, com idas à missa e 
ceias em família.
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Natal Mágico de Holambra começa dia 25 com 

espetáculo de luzes e muitas atrações

“O Natal de Holambra é 
uma festa muito especial, que 
atrai milhares de pessoas to-
dos os anos e que enche os 
olhos do público”, destacou 
o prefeito Fernando Capato. 
“Nos dedicamos muito para 
planejar e colocar em prática 
um evento muito bonito, re-
pleto de luzes, enfeites e ma-
gia, que seja capaz de marcar 
a experiência dos visitantes”.

Para tornar a festividade 
possível, uma equipe mul-
tidisciplinar trabalha ativa-
mente ao longo das últimas 
semanas em cada detalhe do 
Natal Mágico – dos jardins aos 
enfeites natalinos. Das luzes à 
preparação de cada atividade.

“Esse é um evento feito 
por muitas mãos”, conta a di-
retora municipal de Turismo 
e Cultura, Alessandra Carat-

ti. “Todos contribuem, cada 
um em sua área, para criar 
um espetáculo bonito para 
as famílias da cidade e para 
os visitantes”.

Natal de Holambra
Além da festividade na-

talina desenvolvida pela 
Prefeitura, a cidade terá 
ainda a primeira edição do 
Natal de Holambra – evento 

promovido pela iniciativa 
privada no Parque da Ex-
poflora. Somadas, as inicia-
tivas devem transformar a 
Capital Nacional das Flores 
em um dos destinos nata-
linos mais concorridos de 
São Paulo. O acesso de mo-
radores à festa será gratuito 
mediante apresentação de 
Cartão Cidadão emitido até 
o dia 11 de novembro.

Morador terá acesso gratuito mediante apresentação do Cartão Cidadão
O Parque da Expoflora acolhe a partir da próxima 
semana, entre os dias 25 de novembro e 18 de 
dezembro, a primeira edição do Natal de Holambra 
– evento temático repleto de decorações, enfeites, 
luzes e atrações artísticas. A festa será realizada 
sempre aos finais de semana, das 16h à meia-
noite às sextas e sábados e das 16h às 23h aos 
domingos. E apesar da bilheteria, moradores de 
Holambra têm passe livre para curtir o espetáculo.

Em todos os dias de festa, sem exceção, 
holambrenses terão entrada garantida, sem 
custos, por meio da apresentação de Cartão 
Cidadão emitido até o dia 11 de novembro. O 
acesso se dará, como na Expoflora, pela entrada 
principal, próxima ao estacionamento interno, 
em guichê exclusivo identificado para uso do 
documento.
“Teremos em espaços públicos da nossa cidade 

uma celebração grandiosa de Natal, com muita 
iluminação, decoração e atrações. E, para além 
disso, sediaremos também um grande evento 
natalino em que os moradores são convidados 
especiais. Não pagam para entrar desde que 
tenham o Cartão Cidadão”, destacou o prefeito 
Fernando Capato. “Holambra será, portanto, uma 
grande e encantadora Vila de Natal ao longo do 
próximo mês”.

Um grandioso espetáculo 
de luzes e encantos que pro-
mete envolver e emocionar 
homens e mulheres de todas 
as idades: o Natal Mágico de 
Holambra, promovido pela 
Prefeitura, começa na pró-
xima semana, em 25 de no-
vembro, com grande diver-
sidade de atrações gratuitas 
para toda a família.

A programação terá início 
na sexta-feira, às 18 horas, 
com o acender das luzes em 
alguns dos principais corre-
dores da cidade – entre eles, a 
Alameda Maurício de Nassau, 
as praças dos Pioneiros e Vi-
tória Régia e a Avenida das Tu-
lipas. No dia seguinte, às 19h, 
a tradicional Parada de Natal, 
repleta de enfeites, flores e 
personagens, deixa a Praça do 
Bento, em frente ao Paço Mu-
nicipal, rumo à Vila do Papai 
Noel, onde uma solenidade 
marcará a abertura oficial do 
evento e a chegada da grande 
estrela da festa: o Papai Noel.

Até o dia 23 de dezembro, 
o espaço, montado na Praça 
dos Pioneiros, receberá di-
versas atividades artísticas 
e culturais, como a Banda 
e Orquestra Sinfônica Villa 
Musical, de Cosmópolis (26), 
e a Orquestra Musical Santa 
Cecília, de Socorro (27). A 
entrada é franca para todas 
as apresentações.
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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 que a tua vida é o resultado de tuas 
atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever.

Laïs Frankie Stolf nos deixou dia 
14 de novembro aos 94 anos.

Viveu uma vida longa e feliz, sendo 
sempre ativa na comunidade 
holambrense.
As filhas, netos e bisnetos são gratos 
por tanto amor compartilhado.
Agradecemos o carinho do Grupo 
Reviver, alunas do bordado e amigos. 
A família convida a todos para a missa 
de sétimo dia que acontecerá no 
próximo domingo, dia 20 de novembro, 
às 10h00 na Igreja Matriz.

EXPOSIÇÃO
Aprendendo com Anne Frank

Em comemoração ao 75º aniversário do Diário de Anne Frank, o diário mais lido no mundo,  trouxemos para 
Holambra a exposição APRENDENDO COM ANNE FRANK composta por 3 painéis e 3 maquetes, além de 
um cordão com frases marcantes de Anne Frank, a menina judia que teve que se esconder dos nazistas após a 
invasão da Holanda pelos alemães.

Aguardamos a sua visita!
Local: Biblioteca Municipal de Holambra.
De 16 a 25 de Novembro de 2022  das 8 às 12 e das 13 às 17 horas (dias úteis).
Patrocínio: Veiling Holambra. 
Realização: Livraria Holandesa e Casa Bela.
Organização: Hermannus Nyenhuis, Frans Schoenmaker, Gisele Ferreira.
Apoio: Prefeitura de Holambra; Pousada Oca, Hotel Villa de Holanda, Anne Frank House; 
Instituto Plataforma Brasil; Editora Pé da Letra; Jornal da Cidade.

RECORDAR    -    REFLETIR   -   REAGIR
PARA  NÃO  REPETIR

● DIVERSOS ●

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

Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 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.

Esteira eletrônica 1600 com suporte 
para idosos e uso mínimo. Manual e 
NF. R$ 1500,00
Interessados entrar em contato: 
(19) 99688-3841

VENDA DE ESTEIRA
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Pode ser que sim, pode ser que não

O bonitão Brad Pitt  pode estar com um novo amor em sua vida. O Ex-marido de Angelina Jolie foi flagrado por um paparazzo 
durante um show de Bono Vox, em Los Angeles. Nos cliques obtidos e divulgados pelo Daily Mail, o ator de 58 anos e Ines de Ra-
mon, 29, apareceram em clima de romance nos bastidores da casa de shows. Além de se tocarem algumas vezes, Brad e a ex-esposa 

de Paul Wesley, astro da série “Vampire Diaries”, conversaram com Cindy Crawford e o empresário Rande Gerber. Pode ser que sim, né?

Se eu tivesse que escolher as mais 
belas pernas, com certeza seria de 
Tina Turner. Não tem nada igual. 
Algumas celebridades têm corpos 
e pernas de morrer. Embora não 
haja um consenso geral sobre a 
aparência daquilo que se podem 
considerar pernas fantásticas, na 
verdade. Algumas celebridades 
têm pernas longas e elegantes, en-
quanto outras desfilam pela passa-
deira vermelha com as suas pernas 
musculosas e tonificadas. Nesse 
ranking de pernas mais bonitas 
estão Tina Turner, Beyoncé, Gisele 
Bündchen, Elizabeth Hurley, Heide 
Klum, Jessica Simpson e Sharon 
Stone, entre outras.

Gente do céu, a Gretchen fez outro 
procedimento estético e mexeu nos 
cabelos. Mudanças radicais. Acredi-
to que ela nem se reconhece mais. 
Vai mudando tanto que perde até a 
própria identidade. Mas uma coisa é 
certa, a mulher é corajosa. Alguns se-
guidores e fãs da cantora se manifes-
taram elogiando o cabelo e o corpo 
da artista: “Ficou perfeita! Rejuvenesceu uns 13 anos”, disse um seguidor. 
“Ficou até mais nova”, elogiou outra. “Essa mulher é tudo de bom. Ela faz e 
acontece mesmo. Incrível”, disse um. “Ficou linda. Melhor que o preto. Você 
ficou mais jovem”, observou um seguidor. “Nova versão da nossa rainha, 
agora morena super iluminada, usamos nossa técnica exclusiva de micro-
cápsulas e nano cápsulas de queratina em toda extensão do cabelo dela, 
dando assim essa iluminação incrível sem usar nenhum tipo de descolo-
ração no cabelo original. Esse cabelo tem 60 centímetros com 200 gramas 
de cabelo humano”, detalhou a hair stylist Magaly Castro.

Sem contrato fixo 

Eu sempre digo, diante de qualquer empresa somos apenas um número. Alguns artistas da Globo, 
que estavam no elenco físico foram dispensados e só são chamados para participar do elenco de sé-
ries. Nívea Maria, 51 anos de carreira, colocou um ponto final de forma amistosa no contrato de exclu-
sividade com a emissora. “Minha saída do canal ocorreu de forma “muito respeitosa e carinhosa”, disse 
Nívea. A Carol Castro ficou no elenco fixo da Globo por 17 anos e viu sua saída da antiga empregadora 
como uma forma de expandir os horizontes, agora no streaming, com maior autonomia. Longe da TV 
aberta. A atriz Maria Zilda Bethlem se destacou em produções na Globo principalmente entre os anos 
1970 e 1980 também está longe das telinhas. As atrizes Maitê Proença e Carolina Ferraz já foram con-
sideradas estrelas do mais alto escalão da Globo, até não terem seus respectivos contratos renovados. 
Posteriormente, elas externaram suas críticas ao canal na Justiça ao ingressaram com processos em 
que pedem indenizações vultosas.  

Talento e pernas bonitas Mudanças radicais


