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Jack Flores e Galunáticos 
marcam 8 na segunda 

rodada da Copa Futsal de 
Holambra 2022

Holambra inicia processo de regularização em três 
núcleos habitacionais 

Equipes da Prefei-
tura e do Governo do 
Estado estiveram nesta 
segunda-feira, dia 21 
de novembro, na co-
lônia Romeu Fogassa, 
no Sítio São Jorge e no 

loteamento dos Cor-
reia para iniciar o pro-
cesso de regularização 
fundiária por meio do 
Programa Cidade Le-
gal. Durante todo o dia 
foram realizadas visto-

rias para observar as 
características físicas, 
as situações de ocupa-
ção e as condições de 
infraestrutura nestes 
núcleos.

De acordo com o di-

retor municipal de De-
senvolvimento Econô-
mico e Habitação, Rei-
naldo Pavão, o serviço, 
além de auxiliar nos 
trabalhos de regulariza-
ção de áreas que estão 

em desconformidade 
com a Lei,  auxil ia a 
Prefeitura a traçar dire-
trizes de investimentos 
e melhorias para estas 
regiões. A próxima eta-
pa é o cadastramento 

desses moradores.
A iniciativa já está 

em andamento nas co-
lônias popularmente 
conhecidas como Chi-
chem, Glória, Pedroso 
e Vila Nova.

A 2ª rodada da Copa 
Futsal de Holambra 2022 
foi marcada por muitos 
gols. Foram 59, ao todo, 
com Galunáticos e Jack 
Flores marcando 8 cada 
em vitórias contra Galá-
ticos e Eletro I, respecti-
vamente. A competição 
entra a partir da pró-

xima terça-feira, 29 de 
novembro, na 3ª rodada 
de jogos. Eles serão reali-
zados até quinta-feira, 1º 
de dezembro, no Ginásio 
Municipal de Esportes. 
Todas as partidas são 
gratuitas e abertas ao 
público. Confira as datas 
e horários. 

A Cidade das Flores 
abre suas portas nesta 
sexta-feira, dia 25 de no-
vembro, ao mundo de 
encantos do Natal Mágico 
de Holambra. O evento, 
promovido pela Prefei-
tura, conta com grande 
diversidade de atrações 
gratuitas para toda a famí-
lia. O espetáculo de luzes, 

decorações e atrações na-
talinas começa às 20h30, 
na Praça dos Pioneiros, 
com uma solenidade que 
marcará a abertura ofi-
cial do evento, seguida 
da apresentação do Coral 
da Escola Municipal de 
Iniciação Artística Ivete 
Maria Bueno, de Mogi 
Guaçu.

Dona Lais Frankie 
Stolf, pessoa ativa na 
comunidade holam-
brense, integrante do 
grupo Reviver há mais 
de 20 anos, foi home-

nageada postumamente 
na Sessão Ordinária 
realizada em 21 de no-
vembro pela Câmara 
Municipal de Holam-
bra.

A Prefeitura de Holam-
bra disponibilizou nesta 
quarta-feira, dia 23 de 
novembro, uma platafor-
ma eletrônica de inter-
mediação de oportuni-
dades de emprego para 
empresas e o trabalhador. 
Intitulada “Holambra é + 
emprego”

O Campeonato de 
F u t e b o l  A ma d o r  d e 
Holambra entrou nes-
ta quinta-feira, 24 de 
novembro, nas quartas 
de final. Jack Flores, 
Los Hermanos,  Imi-
grantes, Figueirense, 
CRB, Grêmio Holambra, 
Tamo Junto e Vila Nova 
estão no páreo para a 
conquista do título da 
competição que, este 
ano, conta com uma 
novidade: as equipes 
que foram derrotadas 
nas oitavas de final irão 
se enfrentar. Os jogos 
desta fase, que serão 
realizados entre quinta 
e domingo, são abertos 
e gratuitos ao público.
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Prefeitura divulga 
programação artística e 
cultural do Natal Mágico 

de Holambra

Câmara Municipal 
de Holambra presta 

homenagem póstuma 
à dona Lais Frankie 

Stolf

Quer falar 
com a 

Águas de 
Holambra 
com mais 
agilidade? 

Use o 
Whatsapp!

Grandioso musical 
mobiliza famílias e 
fecha ano letivo da 

Educação Infantil de 
Holambra

Presidente da Câmara de 
Posse entrega pedidos 

ao deputado federal mais 
votado na última eleição

Campanha limpe seu nome 
começa com condições 
exclusivas para sair das 

dívidas
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Amadorzão 
de 

Holambra 
avança 
essa 

semana às 
Quartas de 

FinalExportação 
de carne 
de frango 
é recorde 

mesmo com 
desaceleração 
da demanda 

chinesa

Holambra 
lança 

ferramenta 
eletrônica de 
intermediação 
de vagas de 
emprego ao 
trabalhador

O ano letivo de es-
tudantes da Educação 
Infantil da rede públi-
ca municipal de ensino 
foi encerrado na últi-
ma sexta-feira, dia 18 
de novembro, com um 
grandioso musical pro-
movido no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes por 

mais de 230 estudantes 
e servidores.

O espetáculo “A Bela 
Adormecida”, encena-
do por eles, é resultado 
6 meses de trabalho, 
criado e organizado por 
educadores com cenário 
grandioso e figurinos de 
encher os olhos.

09 DE DEZEMBRO
AGORA É A VEZ DE JAGUARIÚNA
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ANJO DE BENGALA

Quando finda o meu dia,
o lusco-fusco se aproxima.

Nada mais é definido,
tudo fica envolto em neblina.

Perco o caminho de volta
sem ter orientação.

Ainda sou jovem, imaturo,
me apavoro com assombração.

O tempo passa lentamente,
os minutos se consomem,

e qualquer barulho no mato
para mim é lobisomem.

Peço a Deus a sua ajuda
para à minha casa voltar.

A densa neblina me envolve,
começo logo a chorar.

Mas um vulto aparece
e calmo ele me fala:

- Fique calmo, meu netinho.
É o vovô de bengala. 

Poesia de Valter Máz Borges, do livro Deus é Fiel, 
volume 7, da coleção Mensagens de fé, da editora 
O Artífice (editoraoartifice.com.br), em homena-
gem ao Dia do Vovô, que se comemora no dia 24 

de novembro.

ATIVISMO E PROTEÇÃO ÀS MULHERES

A FORÇA DA ORAÇÃO

Por  Lu iz  Car l os 
Motta*

T r ê s  i m p o r -
tantes datas ligadas 
à proteção à mulher 
unem os meses de no-
vembro e dezembro. O 
dia 20 de novembro, 
Dia da Consciência Ne-
gra, o 25 de novembro, 
Dia Internacional de 
Luta Contra a Violên-
cia à Mulher, e o 10 de 
dezembro, Dia Inter-
nacional de Direitos 
Humanos.

Composta majori-
tariamente por mul-
heres, a Federação 
dos Comerciários do 
Estado de São Paulo 
(Fecomerciários) as-
sumiu o protagonismo 
com importantes e di-
versificadas ações para 
marcar essas significa-
tivas datas.

O nome oficial da 
campanha é “21 Dias 
de Ativismo pelo Fim 
da Violência Contra 
as Mulheres”. No dia 
22 de novembro, em 

pronunciamento pres-
encial na tribuna da 
Câmara dos Deputa-
dos, fiz um apelo para 
que todos os parla-
mentares se engajem 
nesta causa.

Conselho da Mulher
A organização é do 

Conselho da Mulher da 
Federação, com amp-
la uma programação 
que começou no dia 
21 de novembro e se 
estende até o dia 11 de 
dezembro. As ações 
visam conscientizar, 
engajar e mobilizar a 
sociedade sobre todas 
as formas de agressão 
à mulher. Os alertas, 
que tiveram início dia 
20 de novembro, re-
forçam a luta pela não 
agressão às mulheres 
negras, vítimas de rac-
ismo, além do combate 
à violência resultante 
do machismo.

Empoderamento
Estamos resgatando 

também as deliber-

ações aprovadas nos 
tradicionais eventos 
da Federação relacio-
nadas à causa, como 
o “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortale-
cida”. Entre elas, de-
stacam-se: 1) Basta de 
violência: Queremos 
ser ouvidas, vistas e 
respeitadas. 2) Mais 
delegacias da mulher. 
3) Mais casas de acol-
himento. 4) Pelo cum-
primento da Lei Ma-
ria da Penha. 5) Não 
aos assédios moral e 
sexual. 6) Lutar por 
igualdade de gêneros. 
Mobilizações como es-
tas estão ocorrendo em 
160 países, incluindo 
a busca irrestrita pelo 
apoio dos homens. Es-
tamos fazendo a nossa 
parte orientando as 
pessoas e difundindo 
a campanha.

As palavras de or-
dem “Empoderamen-
to, Troca e Acolhi-
mento” voltam a ser 
propagadas na mobi-
lização deste ano. No 

período, o empodera-
mento feminino será 
reafirmado em toda a 
base sindical comer-
ciária paulista, sob os 
seguintes pontos: 1) 
Mulher empoderada 
significa mulher com 
saúde, acesso à edu-
cação, qualificação e 
protegida de toda e 
qualquer violência e 
assédios. 2) Defesa da 
ampliação da partic-
ipação da mulher no 
sindicalismo, na políti-
ca e no campo profis-
sional a fim de com-
bater discriminações 
e desigualdades. 3) 
Garantir justiça e acol-
himento às mulheres, 
fazendo valer os seus 
direitos.

No ar
A primeira peça da 

campanha é assina-
da pela coordenadora 
do Conselho, Rosana 
Alarcon. Posiciona-
mentos da Federação 
e seus 71 sindicatos 
filiados estão sendo 

reafirmados com post-
agens nas redes sociais 
das entidades. O ob-
jetivo é sensibilizar a 
sociedade e defender 
a integridade física e 
psicológica da mulher. 
Desse modo, o sindi-
calismo comerciário 
paulista reitera sua 
luta unitária para o fim 
de toda e qualquer for-
ma de violência contra 
a mulher! A Rádio Web 
Fecomerciários tam-
bém está divulgando a 
campanha e o número 
180, da Polícia Militar, 
que recebe as denún-
cias.

Polícia civil
H á  a i n d a  m a i s 

ações. Em parceria 
com a Polícia Civil, 
Comerciários de São 
Paulo e UGT, a Feder-
ação publicou a cartil-
ha “Violência Contra 
a Mulher”, que orien-
ta as trabalhadoras 
do comércio para o 
caso de serem vítimas 
de qualquer forma de 

agressão. São 24 pá-
ginas que apresentam 
textos objetivos e bem 
ilustrados. O formato é 
de bolso. Os capítulos 
destacam: 1) O que se 
entende por violência 
doméstica e familiar 
contra a mulher? 2) 
À mulher vítima tra-
balhadora é garantido 
o vínculo empregatício. 
3) Medidas Protetivas 
e 4) Perguntas fre-
quentes. A prestação 
de serviço apresenta 
contatos das Delega-
cias de Mulheres da 
Capital, Grande São 
Paulo, Interior e Lito-
ral. A publicação pode 
ser lida e baixada na 
seção “Publicações” 
do site oficial. Acesse, 
confira e se engaje nes-
ta campanha que é de 
e para todos nós!

*Luiz Carlos Mot-
ta é Presidente da 
Fecomerciários e da 
CNTC. É Deputado 
Federal (PL/SP).

Paiva Netto
     
Constantemente me 

chegam cartas, bil-
hetes, recados daque-
les  que enfrentam 
grandes padecimen-
tos. São mães cujos 
filhos morreram, pais 
lutando para afastar 
seres  quer idos  do 
vício, jovens à procu-
ra de um rumo certo, 
gente fragilizada por 
um mal incurável, vel-
hinhos abandonados 
por quem lhes deve-
ria proteger a existên-
cia. E igualmente há o 
problema da “solidão 
acompanhada”. Talvez 
seja um dos fatores 
pelos quais as pessoas 
hoje  se  exponham 
tanto, como a dizer, 
apesar de toda a proc-
lamação de sucesso 
que se lhes fazem: “Ei, 
estou aqui! Também 
tenho coração!”

Uma senhora ,  a 
quem chamarei  de 
Dona Rosalina, é uma 
dessas criaturas sofri-
das que anseiam, pelo 
menos, por uma pala-
vra de conforto. Não 
vou entrar na partic-
ularidade do seu caso. 
Mas posso revelar uma 
pequena sugestão que 
lhe fiz e que, segundo 
me relata, lhe tem ser-
vido de apoio.

Vali-me de minha 
própria experiência. 
Nas horas de dificul-
dade, quando parece 
que não há saídas para 
certas questões, recor-
ro à oração e ganho 
forças para o trabalho. 
E não me tenho arre-
pendido, ao concordar 
com o lema do ven-
erável São Bento (480-
547): “Ora et labora” 
[Ora e trabalha].

Passei- lhe então 
uma prece que, pela 
primeira vez, ouvi do 

saudoso mineiro de 
Santos Dumont, Ger-
aldo de Aquino (1912-
1984). Espero que sir-
va a quem me honra 
com a atenção, se, na 
liça diária, estiver at-
ravessando provações 
que, às vezes, não pode 
revelar ao maior ami-
go ou à mais sincera 
confidente. Ninguém, 
religioso ou ateu, se 
encontra livre disso.

A Caridade não é 
cativa da restritíssima 
acepção a que alguns a 
querem condenar. De-
fendo, há décadas, que 
se trata da mais eleva-
da Política, porquanto 
constitui ferramenta 
imprescindível para 
ajustar os mecanis-
mos de uma sociedade 
ainda hoje regida pelo 
individualismo opor-
tunista. Ilumina o Es-
pírito do cidadão. Ela 
inflama a coragem da 
gente. Por que perder a 
Esperança? A primeira 
vítima do desespero é 
o desesperado.

Vamos, então, el-
evar o pensamento 
a Deus. De autoria 
do Espírito Cáritas, a 
súplica foi psicografa-
da na noite de Natal de 
1873, por madame W. 
Krell, em Bordeaux, 
França, e publicada 
em Rayonnements de 
la Vie Spirituelle [Ir-
radiações da Vida Es-
piritual].

     
Prece de Cáritas
“Deus, nosso Pai,/ 

que sois todo Poder e 
Bondade,/ dai força 
àqueles que passam 
pela provação,/ dai luz 
àqueles que procuram 
a Verdade,/ ponde no 
coração do homem a 
Compaixão e a Cari-
dade./ Deus!/ Dai ao 
viajor a estrela-guia,/ 
ao aflito, a consolação, 

ao doente, o repouso./ 
Induzi o culpado ao 
arrependimento./ Dai 
ao Espírito a Verdade,/ 
à criança, o guia,/ ao 
órfão, o pai./ Senhor! 
Que a Vossa Bondade 
se estenda sobre tudo o 
que criastes./ Piedade, 
Senhor,/ para aqueles 
que não Vos conhe-
cem,/ esperança para 
aqueles que sofrem./ 
Que a Vossa Bondade 
permita/ aos Espíritos 
consoladores/ derra-
marem por toda a par-
te a Paz,/ a Esperança, 
a Fé!/ Ó Deus!/ Um 
raio, uma centelha do 
Vosso Amor/ pode ilu-
minar a Terra,/ deix-
ai-nos beber nas fon-
tes/ dessa Bondade 
fecunda e infinita./ E 
todas as lágrimas se-
carão,/ todas as dores 
se acalmarão./ Um só 
coração, um só pens-
amento/ subirá até 
Vós,/ como um gri-
to de reconhecimen-
to e de Amor./ Como 
Moisés sobre a mon-
tanha,/ nós Vos espe-
ramos com os braços 
abertos,/ Ó Bondade,/ 
Ó Beleza,/ Ó Perfeição. 
Nós queremos, de al-
guma sorte,/ merecer 
a Vossa misericórdia./ 
Deus!/ Dai-nos força,/ 
ajudai o nosso pro-
gresso/ a fim de subir-
mos até Vós;/ dai-nos 
a Caridade pura e a 
humildade;/ dai-nos a 
fé e a razão;/ dai-nos 
a simplicidade,/ Pai,/ 
que fará de nossas Al-
mas/ o espelho onde 
se refletirá/ a Vossa 
Divina Imagem.”

Costumo dizer que 
orar é viver a Lei de 
Deus a todo momento, 
porque fala ao coração, 
e este é a porta de Deus 
em nós.

     
Com a palavra, um 

Nobel de Medicina e 
Fisiologia

O dr. Alexis Carrel 
(1873-1944), Prêmio 
Nobel de Medicina 
e Fisiologia (1912), 
famoso autor de O 
homem, esse descon-
hecido, escreveu a re-
speito do assunto que 
alenta as Almas:

“A oração é (...) a 
forma de energia mais 
poderosa que o homem 
é capaz de gerar. Tra-
ta-se de uma força tão 
real como a gravidade 
terrestre. Na minha 
qualidade de médico, 
tenho visto enfermos 
que, depois de tentar-
em, sem resultado, os 
outros meios terapêu-
ticos,  conseguiram 
libertar-se da mel-
ancolia e da doença, 
pelo sereno esforço da 
Prece. É esta, pois, no 
mundo, a única força 
que parece capaz de 
superar as chamadas 
‘leis da Natureza’. Há 
muitas pessoas que se 
limitam a ver na Prece 
(...) um refúgio para 
os tímidos, ou mero 
apelo infantil movido 
pelo desejo de coisas 
materiais. Concebê-la, 
entretanto, nesses ter-
mos, é menosprezá-la 
erroneamente. (.. .) 
‘ N i n g u é m  j a m a i s 
rezou’, disse Emer-
son (1803-1882), ‘sem 
que houvesse apren-
dido alguma coisa’. 
(...) O mais profundo 
manancial de energia e 
perfeição, que se acha 
ao nosso alcance, tem 
sido miseravelmente 
abandonado. (...) Se 
a força da Prece for 
posta em ação na vida 
de homens e mulheres; 
se o Espírito procla-
mar os seus desígnios 
claramente, invicta-
mente, haverá então 
confiança de que não 

sejam em vão os nos-
sos anseios por um 
mundo melhor”.

Vejam que não se 
trata da opinião de 
nenhum “místico deli-
rante”, porém, de um 
respeitado homem de 
ciência. Todo aquele 
que sofre, da choupana 
ao palácio, com certe-
za já teve o ensejo de 
comprovar essa reali-

dade.
Independência da 

dor só se consegue com 
o coração forte.

Não é mesmo, Dona 
Rosalina?

     
José de Paiva Netto 

? Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com
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CIDADE LEGAL:

Iniciado o processo de regularização em mais três núcleos habitacionais

Equipes da Prefeitura 
e do Governo do Esta-
do estiveram nesta se-
gunda-feira, dia 21 de 

novembro, na colônia 
Romeu Fogassa, no Sí-
tio São Jorge e no lotea-
mento dos Correia para 

iniciar o processo de re-
gularização fundiária por 
meio do Programa Cida-
de Legal. Durante todo o 
dia foram realizadas vis-
torias para observar as 
características físicas, as 
situações de ocupação e 
as condições de infraes-
trutura nestes núcleos.

De acordo com o dire-
tor municipal de Desen-
volvimento Econômico 
e Habitação, Reinaldo 
Pavão, o serviço, além 
de auxiliar nos trabalhos 
de regularização de áreas 

que estão em desconfor-
midade com a Lei, auxi-
lia a Prefeitura a traçar 
diretrizes de investimen-
tos e melhorias para es-
tas regiões. A próxima 
etapa é o cadastramento 
desses moradores.

A iniciativa já está em 
andamento nas colônias 
popularmente conheci-
das como Chichem, Gló-
ria, Pedroso e Vila Nova. 
“A expectativa é que o 
programa, em todas as 
suas fases, atinja 8 nú-
cleos habitacionais da 

cidade, regularize 266 
imóveis e beneficie 1.064 
pessoas”, explicou o dire-
tor. “A partir disso, eles 
terão sua moradia regu-
larizada e devidamente 
escriturada”.

Programa Cidade Le-
gal

O Cidade Legal é um 
programa do Governo 
do Estado de São Paulo 
que auxilia os municí-
pios paulistas na regula-
rização de áreas que es-
tão em desconformidade 

com a Lei. A iniciativa 
tem como objetivo ace-
lerar e desburocratizar o 
processo de adequação 
cadastral dos imóveis em 
situação irregular. Para 
isso, os moradores rece-
bem, sem custo, asses-
soria para intermediar o 
registro dos projetos nos 
cartórios, segurança jurí-
dica, acesso ao mercado 
formal de crédito, possi-
bilidade de comerciali-
zação e transferência do 
bem para filhos ou her-
deiros.

Holambra inicia processo de regularização em três 
núcleos habitacionais 

Da Redação

Nesta quarta-fei-
ra (23) a Secretaria de 
Turismo e Viagens do 
Estado de São Paulo 
assinou 170 novos con-
vênios para obras de 
infraestrutura turística 
com recursos do Depar-
tamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur). Na Região 
Administrativa de Cam-
pinas, 23 cidades pode-
rão receber os recursos. 

Ao todo, serão dis-
ponibilizados R$ 36,7 
milhões para Campinas, 
beneficiando as cida-
des de Águas Da Prata, 
Águas de Lindóia, Águas 
de São Pedro, Ampa-
ro, Analândia, Brotas, 
Caconde, Estiva Gerbi, 
Holambra, Itapira, Ita-
tiba, Itupeva, Joanó-
polis, Jundiaí, Limeira, 
Lindóia, Mogi Mirim, 
Monte Alegre do Sul, 
Piracaia, Santa Cruz do 
Rio Pardo, São João da 
Boa Vista, São José do 

Rio Pardo e Socorro. 
Um dos destaques vai 
para a obra de constru-
ção do Parque Pompéia, 
no município de Socor-
ro, orçada em R$ 2,9 
milhões em recursos do 
estado.  

Com os novos recur-
sos, já são cerca de R$ 1 
bilhão conveniado pela 
atual gestão para re-
passes aos municípios 
turísticos de todo o Es-
tado de São Paulo e en-
tregues 838 obras. Des-
se total, R$ 680 milhões 

já foram liberados para 
Estâncias Turísticas e 
Municípios de Interesse 
Turístico (MITs) e mais 
680 obras estão em exe-
cução. 

Os convênios são ce-
lebrados pelo Depar-
tamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos, 
o Dadetur, vinculado à 
Setur-SP, e irão alcan-
çar R$ 400 milhões até 
o fim de 2022, contem-
plando 209 municípios 
do Estado. O turismo 

tornou-se prioritário na 
agenda econômica de 
São Paulo na atual ges-
tão, tendo criado mais 
de 60 mil empregos até 
setembro deste ano, 
com expectativa de che-
gar a 85 mil até o fim de 
2022.  

“A força do nosso 
setor tem dado uma 
enorme contribuição à 
retomada e ao desen-
volvimento regional”, 
diz Vinícius Lummertz, 
secretário de Turismo e 
Viagens de SP. 

Entre as conquistas 
do turismo paulista des-
tacam-se o programa de 
crédito da pasta, que já 
emprestou mais de R$ 2 
bilhões desde o início da 
pandemia, a criação de 
áreas especiais chama-
das distritos turísticos, 
a inclusão do turismo 
como disciplina eletiva 
para alunos da rede es-
tadual de educação, a 
criação de rotas gastro-
nômicas e a concessão 
de aeroportos e parques 
naturais. 

Secretaria de Turismo investe R$ 36,7 milhões em 
novos convênios para Campinas 

Da Redação

O volume exportado 
de carne de frango entre 
janeiro e outubro deste 
ano é o maior já regis-
trado. De acordo com 
dados do Ministério da 
Economia (ME), já fo-
ram embarcadas cerca 
de 3,92 milhões de tone-
ladas nos dez primeiros 
meses de 2022, volume 
4,6% maior do que o re-
gistrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
quando as exportações 
atingiram 3,75 milhões 
de toneladas aproxima-

damente. Este aumento 
ocorre mesmo com uma 
redução na demanda 
chinesa pelo produto 
brasileiro, como mostra 
a edição de novembro 
do boletim AgroConab, 
divulgado nesta quinta-
-feira (24) pela Compa-
nhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab).

De acordo com o 
documento, a China 
reduziu sua demanda 
pelo produto em 17,4%, 
c o m p a r a t i v a m e n t e 
ao mesmo período de 
2021, como resultado 
da recuperação da pro-

dução interna de prote-
ína animal. “Embora a 
China continue sendo o 
principal comprador de 
carne de frango do Bra-
sil, este é um mercado 
mais pulverizado. Des-
sa forma, os aumentos 
nos embarques para 
outros importantes pa-
íses, como Filipinas, 
Cingapura, Emirados 
Árabes, Coreia do Sul, 
México, entre outros, 
compensaram essa que-
da. Vale lembrar que há 
uma maior demanda 
mundial pela carne de 
frango, uma vez que 

esta é a proteína mais 
acessível ao mercado 
consumidor” reforça o 
analista de mercado da 
Conab, Wander de Sou-
sa.

Com relação ao mer-
cado interno, a oferta 
de carne de frango já 
foi intensificada, com 
vistas às festas de final 
de ano, mas a deman-
da ainda não corres-
pondeu. Ainda assim, 
o consumo domésti-
co continua firme, em 
substituição à carne bo-
vina.

Ainda de acordo com 

o boletim, para 2023 os 
indicadores de oferta de 
carne de frango apon-
tam para um acréscimo 
de 4,2% no mercado in-
terno, ao mesmo tempo 
em que se observa uma 
tendência de estabili-
zação do consumo per 
capita deste produto, 
indicando um nível de 
saturação frente ao ce-
nário econômico atual.

Exportações de car-
ne bovina – As expor-
tações de carne bovina 
entre janeiro e outubro 
deste ano também es-
tão em patamares supe-

riores ao registrado nos 
dez primeiros meses de 
2021. Os embarques 
no período em 2022 
chegam próximos a 2 
milhões de toneladas, 
frente a 1,59 milhão de 
toneladas no ano ante-
rior. A China também é 
o principal comprador 
do produto brasileiro, 
mas com uma partici-
pação maior se com-
parada com o mercado 
de frango. Para carne 
bovina, o país asiático 
tem uma participação 
de 54,5% nas vendas re-
alizadas até outubro.

Exportação de carne de frango é recorde mesmo com 
desaceleração da demanda chinesa

Da Redação

A unidade da Ambev 
em Jaguariúna recebe, 
nesta quarta-feira (23), 
o Selo Paulista de Diver-
sidade - certificação con-
cedida pelo Governo do 
Estado de São Paulo. O 
selo reconhece organiza-
ções públicas, privadas 
e da sociedade civil que 
desenvolvem ou se com-
prometem a desenvolver 
boas práticas de pro-
moção e valorização da 
diversidade de gênero, 
raça, pessoas com defici-
ência, orientação sexual, 
entre outros grupos.

Criado em 2007, o cer-
tificado tem como objeti-
vo não apenas destacar 
empresas que praticam 
a inclusão e diversidade, 
mas também de provocar 

mudanças graduais de 
mentalidade e de atuação 
no acolhimento das dife-
renças.

A Cervejaria Ambev 
Jaguariúna passou por 
uma transformação re-
levante nos últimos anos 
e teve oportunidade de 
rever toda a sua jornada 
de diversidade e inclu-
são. Em 2020, foi cria-
do o primeiro grupo de 
afinidade na unidade, o 
WEISS - Women Em-
powered Interested in 
Successful Sinergies, que 
aborda o empoderamen-
to feminino e a igualdade 
de gênero. Já em 2021 foi 
a vez do Homens Aliados 
- criado para transfor-
mar o público masculino 
da cervejaria, buscando 
contribuir com a equida-
de de gênero, abordando 

temas como paternidade, 
machismo, masculinida-
de tóxica, assédio, papéis 
de gênero e outros.

Ainda em 2022, ou-
tros grupos de diversi-
dade também ganharam 
destaque na unidade: o 
IPA - Improve People Ac-
cessibility, promovendo 
inclusão e acessibilidade 
de pessoas com deficiên-
cia, e o LAGER - Lesbian 
and Gay and Everyone 
Respected, tratando pau-
tas de inclusão da comu-
nidade LGBTQIAP+. 

Ampliando ainda mais 
a pluralidade dos grupos 
foi criado o BOCK - Buil-
ding Opportunities for 
Colleagues of all Kinds 
-- com foco em promo-
ver discussões e ações 
relacionadas a questões 
étnico-raciais. Uma das 

suas grandes atuações 
deste grupo foi o Estágio 
Representa -- voltado ex-
clusivamente para estu-
dantes negros.

As iniciativas de di-
versidade e inclusão que 
acontecem na Cervejaria 
Jaguariúna são geren-
ciadas pelo Comitê de 
Autenticidade, um grupo 
voluntário e diverso, que 
conta com o suporte do 
time gerencial, constituí-
do hoje por 40% de lide-
rança feminina.

Pela primeira vez na 
história da Cervejaria, o 
cargo de gerência fabril 
foi ocupado por uma mu-
lher, marco importante 
no movimento amplo da 
Ambev pela equidade de 
gênero.

“Evoluímos junto com 
a Ambev e o time de Su-

pply para termos uma 
cervejaria mais diversa, 
inclusiva e representati-
va, onde todos podem ser 
autênticos e desenvolver 
as suas potencialidades. 
Reconhecemos que es-
tamos em uma grande 
jornada e que receber 
este Selo é um sinal im-
portante de estar no ca-
minho certo”, ressalta 

Juliana Alves, Gerente 
Fabril da unidade Supply 
Jaguariúna da Ambev.

A evolução nesta jor-
nada e o selo são con-
quistas do time da cer-
vejaria, que protagoniza 
o movimento e acredita 
muito que Diversidade 
& Inclusão são respon-
sabilidades e direitos de 
todos.

Cervejaria da Ambev recebe Selo Paulista da 
Diversidade do Governo do estado de São Paulo
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A competição entra a partir da próxima terça-feira, 29 de novembro, na 3ª rodada de jogos

ESPORTES:

A 2ª rodada da Copa 
Futsal de Holambra 
2022 foi marcada por 
muitos gols. Foram 59, 

ao todo, com Galunáti-
cos e Jack Flores mar-
cando 8 cada em vitó-
rias contra Galáticos 

e Eletro I, respectiva-
mente. A competição 
entra a partir da pró-
xima terça-feira, 29 de 
novembro, na 3ª roda-
da de jogos. Eles serão 
realizados até quinta-
-feira, 1º de dezembro, 
no Ginásio Municipal 
de Esportes. Todas as 
partidas são gratuitas 
e abertas ao público 
(confira abaixo).

Fazem parte do tor-
neio, que tem final pre-
vista para o dia 14 de 
dezembro, 16 equipes 
compostas por jogado-
res do sexo masculino. 
Segundo o diretor mu-
nicipal de Esportes, 

André Luís Buzzerio, 
o time campeão e o vi-
ce-campeão receberão 
medalha. O artilheiro 
e o goleiro menos va-
zado, troféus.

Confira os resulta-
dos da 2ª rodada:

Grêmio Holambra 3 
x 3 Sete de Setembro

Juventude 2 x 2 Fê-
nix  

Los Hermanos 5 x 2 
Estrela Azul

Galunáticos 8 x 2 
Galáticos  

Camarões 3 x 6 CSA
Jack Flores 8 x 5 

Eletro I  
Bar Sem Lona 1 x 4 

Figueirense  
Imigrantes 3 x 2 

Prefeitura Holambra

Confira a tabela de 
jogos da 3ª rodada:

Terça-feira, 29 de 
novembro, às 19h: Ga-
láticos x Grêmio Ho-
lambra (Ginásio Muni-
cipal)

Terça-feira, 29 de 
novembro, às 20h: 
Sete de Setembro x 
Galunáticos (Ginásio 
Municipal)

Terça-feira, 29 de 
novembro, às 21h: Fê-
nix x Camarões (Giná-
sio Municipal)

Quarta-feira, 30 de 

novembro, às 19h30: 
CSA x Juventude (Gi-
násio Municipal)

Quarta-feira, 30 de 
novembro, às 20h30: 
Prefeitura Holambra x 
Los Hermanos (Giná-
sio Municipal)

Quinta-feira, 1° de 
dezembro, às 19h: Es-
trela Azul x Imigrantes 
(Ginásio Municipal)

Quinta-feira, 1° de 
dezembro, às 20h: Ele-
tro I x Bar Sem Lona 
(Ginásio Municipal)

Quinta-feira, 1° de 
dezembro, às 21h: Fi-
gueirense x Jack Flo-
res (Ginásio Munici-
pal)

Jack Flores e Galunáticos marcam 8 na segunda 
rodada da Copa Futsal de Holambra 2022

De Holambra

O Campeonato de 
Futebol Amador de Ho-
lambra entrou nesta 
quinta-feira, 24 de no-
vembro, nas quartas de 
final. Jack Flores, Los 
Hermanos, Imigrantes, 
Figueirense, CRB, Grê-
mio Holambra, Tamo 
Junto e Vila Nova estão 
no páreo para a conquis-
ta do título da competi-
ção que, este ano, conta 
com uma novidade: as 
equipes que foram der-

rotadas nas oitavas de 
final irão se enfrentar.

“Os vencedores das 
oitavas de final pas-
sam agora a disputar o 
que chamamos de Série 
Ouro da competição. Os 
derrotados, a Série Pra-
ta”, explicou o diretor 
municipal de Esportes, 
André Luís Buzzerio. 
“Criamos esse ano es-
tas subdivisões para dar 
oportunidade para que 
os todos os times te-
nham ainda uma espé-
cie de segunda chance. 

É como se fossem dois 
campeonatos dentro do 
Amador”.

Os jogos desta fase, 
que serão realizados en-
tre quinta e domingo, 
são abertos e gratuitos 
ao público. As finais es-
tão previstas para ocor-
rer no dia 11 de dezem-
bro. Os times campeão e 
vice-campeão, o artilhei-
ro do torneio e o goleiro 
menos vazado receberão 
troféus e medalhas.

Confira os resultados 

das Oitavas de Final:
Imigrantes 1 x 0 Join-

ville
Tamo Junto 4 x 1 Real 

Conquista
Los Hermanos 5 x 0 

Galunáticos
Jack Flores 9 x 1 In-

ternacional  
Vila Nova 2 x 1 Bar 

Sem Lona
Joinville 5 x 1 Real 

Conquista  
Resenha 1 x 3 Grêmio 

Holambra
CRB 0 x 0 Galáticos
Figueirense 2 x 2 Bra-

siliense  

Confira a tabela de 
jogos das Quartas de Fi-
nal, séries Ouro e Prata:

Sexta-Feira, 25 de 
novembro, às 19h (Série 
Prata): Real Conquista x 
Bar Sem Lona (Estádio 
Municipal)

Sexta-Feira, 25 de no-
vembro, às 20h45 (Série 
Ouro): Jack Flores x Los 
Hermanos (Estádio Mu-
nicipal)

Sábado, 26 de no-
vembro, às 15h30 (Série 

Prata): Joinville x Brasi-
liense (Estádio Munici-
pal)

Sábado, 26 de no-
vembro, às 17h30 (Série 
Ouro): Tamo Junto x 
Vila Nova (Estádio Mu-
nicipal)

Domingo, 27 de no-
vembro, às 8h30 (Série 
Prata): Galáticos x Rese-
nha (Estádio Municipal)

Domingo, 27 de no-
vembro, às 10h30 (Série 
Ouro): Imigrantes x Fi-
gueirense (Estádio Mu-
nicipal)

Amadorzão de Holambra avança essa semana às 
Quartas de Final
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HOMENAGEM:

Homenagem póstuma feita pela Câmara Municipal de Holambra aconteceu na Sessão Ordinária realizada em 21 de novembro 

De Holambra

Dona Lais Frankie 
Stolf, pessoa ativa na co-
munidade holambrense, 
integrante do grupo Re-
viver há mais de 20 anos, 
foi homenageada postu-
mamente na Sessão Ordi-
nária realizada em 21 de 
novembro pela Câmara 
Municipal de Holambra.

Wilson Barbosa (Bigo-
de) e demais vereadores 
lamentaram o falecimento 
de dona Lais, que se des-
pediu no último dia 14 de 
novembro aos 94 anos, e 
entregaram Moção de Pe-
sar aos familiares presen-
tes na reunião.

Natural de Limeira e 

ex-moradora de Barra Bo-
nita, dona Lais chegou em 
Holambra com o marido 
em 1988, antes mesmo da 
cidade se tornar municí-
pio e logo procurou a Es-
cola Doméstica para ini-
ciar um grupo de bordado.

Mãe de Maria Cecília e 
Maria Cristina, também 
avó e bisavó, morou no 
Jardim Holanda em uma 
casa entre a residência de 
suas filhas. Durante a ges-
tão de Celso Capato, foi 
capa do carnê do IPTU de 
Holambra e em 2017 em 
vídeo foi uma das home-
nageadas no 16º aniversá-
rio do município.

Dona Lais também era 
apaixonada por escrever 

e cantar e sempre deixou 
clara sua paixão pelo gru-
po Reviver, onde volun-
tariou até 2019, no início 
da Pandemia. Em vídeo 

da Prefeitura disse “Aqui 
faz parte da minha vida, 
porque o encontro com 
amigos, são conversas di-
ferentes, não tem tristeza, 

é só alegria.”
A Casa de Leis ma-

nifesta respeitosamente 
à família enlutada seus 
sentimentos diante de tão 

grande perda, nossa gra-
tidão à dona Lais Frankie 
Stolf pela contribuição 
deixada em vida à nossa 
comunidade.

Câmara Municipal de Holambra presta homenagem 
póstuma à dona Lais Frankie Stolf

De Jaguariúna

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
guariúna Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, recebeu, 
nesta sexta-feira (18), re-
presentantes do Conse-
lho Municipal do Idoso 
de Jaguariúna, que ma-
nifestaram gratidão pelo 
apoio dado pelo Poder 
Legislativo a campanha 
de destinação dos recur-
sos do Imposto de Renda 
para as entidades do mu-

nicípio. Realizada no mês 
de maio, uma campanha 
da Câmara Municipal in-
centivou os contribuintes 
a destinarem os recursos 
do imposto para as enti-
dades.

O total repassado ao 
Conselho Municipal do 
Idoso, referente ao 1º lote 
das declarações do Im-
posto de Renda, foi de R$ 
29.669,57. O valor será 
utilizado nas diversas ati-
vidades do CMI junto aos 
grupos de Melhor Idade 

de Jaguariúna.
Márcio Donizetti 

Valério, presidente do 
Conselho Municipal do 
Idoso, destacou a impor-
tância dos recursos con-
quistados. “É a primeira 
vez que recebemos recur-
sos advindos do Impos-
to de Renda, que repre-
senta muito para nossas 
atividades. Agradeço ao 
presidente Silva e toda a 
Câmara Municipal pelo 
empenho na divulgação 
da campanha”, afirmou.

Afonso Lopes da Sil-
va, o Silva, enfatizou que 
a campanha de mobili-
zação para a destinação 
dos recursos do Imposto 
de Renda deve continu-
ar nos próximos anos. 
“Deu muito certo e vai 
ser aprimorada. Cada real 
destinado às entidades e 
conselhos de nossa cida-
de é de muita valia e os 
contribuintes participam 
com muito carinho e res-
ponsabilidade. Todos ga-
nham”, concluiu.

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Antônio de Pos-
se, Edson Gonçalves 
Santana (PV), teve 
uma agenda na sexta-
-feira, 11 de novembro, 
em São Paulo, com o 
deputado federal Car-
los Zarattini (PT). Seu 
objetivo é conseguir 
novos recursos pro-
venientes de emendas 
parlamentares atra-

vés do deputado para 
viabilizar projetos no 
município, sendo: 1) 
reforçar a área da se-
gurança pública por 
meio da implementa-
ção de um novo siste-
ma de videomonito-
ramento nos pontos 
estratégicos da cidade, 
e 2) instalar a base de 
uma estação meteo-
rológica que oriente a 
Defesa Civil e a Secre-

taria de Saneamento, 
Meio Ambiente e Agri-
cultura a atuar com 
dados em tempo real 
sobre as condições cli-
máticas, beneficiando 
os produtores rurais 
e aumentando a segu-
rança de toda a popu-
lação.

 Edson foi acompa-
nhado pelo secretário 
municipal de Seguran-
ça Pública, Valter Luis 

Lourenço, pelo pes-
quisador da Embrapa 
Meio Ambiente de Ja-
guariúna, Alfredo José 
Barreto Luiz, além do 
Chefe de Gabinete da 
Câmara, Eliezer Go-
mes, e da assessora 
Naiara Caovilla. Zarat-
tini foi o deputado fe-
deral mais votado em 
Santo Antônio de Pos-
se na última eleição 
com 1.112 votos.

Conselho Municipal do Idoso de Jaguariúna agradece 
à Câmara Municipal pelos recursos da campanha do 

Imposto Solidário

Presidente da Câmara entrega pedidos ao deputado 
federal mais votado da cidade na última eleição

De Jaguariúna

O expediente na Pre-
feitura de Jaguariúna 
será alterado nos dias de 
jogos da Seleção Brasilei-
ra na Copa do Mundo de 
Futebol 2022.

O Decreto Municipal 
nº 4.494, de 3 de novem-
bro de 2022, estabelece 

que, nos dias de jogos da 
Seleção Brasileira, o ex-
pediente dos órgãos da 
administração pública 
municipal se dará da se-
guinte forma:

Dia 24/11 - o expedien-
te será encerrado às 13h;

Dia 28/11 – o expe-
diente será encerrado às 
11h;

Dia 02/12 - o expe-
diente será encerrado às 
13h.

Caso a Seleção se clas-
sifique para as oitavas de 
final, quartas de final e 
semifinal, no dia do jogo, 
o expediente nas reparti-
ções públicas municipais 
se encerrará às 13h, caso 
os jogos vierem a ocorrer 

às 16h. Caso as partidas 
aconteçam às 15h, o ex-
pediente se encerrará às 
12h.

As regras desse de-
creto não se aplicam às 
atividades essenciais da 
Administração e de inte-
resse público, que perma-
necem com atendimento 
normal.

Prefeitura de Jaguariúna altera horário de expediente 
nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 
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ESPORTES:

Iniciativa permitirá ao morador criar e cadastrar seu currículo, bem como pesquisar e se candidatar a postos disponibilizados pela iniciativa privada

EMPREGO:

Você sabia que uma 
das principais ferra-
mentas de comunicação 
entre usuários e a con-
cessionária Águas de 
Holambra é via What-
sApp? Pois é, pelo apli-
cativo, você pode soli-
citar a segunda via da 
fatura, verificar débitos 
pendentes, fazer cadas-

tro para o Programa 
Tarifa Social, solicitar 
serviços ou obter outras 
informações.

Para todos os aten-
dimentos, é importante 
que o usuário tenha em 
mãos o número de ma-
trícula, que vem impres-
sa no canto superior di-

reito da fatura, ou o CPF 
do titular da matrícu-
la. O atendimento pelo 
WhatsApp da Águas 
de Holambra é realiza-
do das 8h às 18h30, de 
segunda a sábado, no 
0800 595 3333 – mes-
mo número do Call Cen-
ter. Vale lembrar que o 
Call Center atende 24 

horas por dia, sete dias 
da semana.

Para mais informa-
ções, acesse nosso site 
www.aguasdeholambra.
com.br e nossas redes 
sociais: Águas de Ho-
lambra (Facebook) e @
aguasdeholambra (Ins-
tagram).

Quer falar com a Águas de 
Holambra com mais agilidade? 

Use o Whatsapp!

De Holambra

A Prefeitura de Ho-
lambra disponibilizou 
nesta quarta-feira, dia 
23 de novembro, uma 
plataforma eletrônica 
de intermediação de 
oportunidades de em-
prego para empresas 
e o trabalhador. Inti-
tulada “Holambra é + 
emprego”, a iniciativa 
permitirá ao morador 
criar e cadastrar seu 
currículo, bem como 
pesquisar e se candida-
tar a postos disponibi-
lizados pela iniciativa 
privada.

A ferramenta, de 
acordo com o prefei-
to Fernando Capato, 
atuará como um Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) em 
formato digital, ofere-
cendo ao comércio e às 

empresas uma área de-
dicada à apresentação 
de vagas, com todas as 
informações necessá-
rias para o seu preen-
chimento, e à mão de 
obra local a chance de 
inscrever seus dados 
pessoais e manifestar 
interesse no trabalho.

“É uma ação sim-
ples, mas muito impor-
tante para a geração 
de emprego e renda e 
para o desenvolvimen-
to local”, disse. “Nossa 
intenção é aproximar 
quem busca um empre-
go daqueles que estão 
com vagas disponíveis 
para admissão”.

O acesso ao “Ho-
lambra é + emprego” 
está disponível pelo 
portal do governo, em 
www.holambra.sp.gov.
br - acesso direto em 
http://pat.holambra.

sp.gov.br.
Segundo o diretor 

municipal de Desen-
volvimento Econômico 
e Habitação, Reinaldo 
Pavão, além do meio 
eletrônico, moradores 
poderão buscar assis-
tência para cadastra-
mento no Espaço do 
Empreendedor, loca-
lizado no Paço Muni-
cipal, durante o horá-
rio de expediente – de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

“O prefeito deixou 
clara a nossa missão, 
que é facilitar a vida 
das pessoas. Ajudar o 
morador. É isso que 
pretendemos com esse 
lançamento”, destacou 
Pavão.

Currículo pronto
Além da possibili-

dade de candidatura 

a vagas de trabalho 
disponibilizadas pelas 
empresas na platafor-
ma, o “Holambra é + 
emprego” permitirá 
ao usuário, após pre-
enchimento dos dados 
pessoais, profissionais 
e de formação, impri-
mir o currículo pronto, 

já formato no padrão 
tradicional, para en-
trega presencial em lo-
jas e empresas.

“Sabemos que a for-
matação de um currí-
culo é, muitas vezes, 
um desafio. Um entra-
ve para quem busca um 
trabalho. Por isso, ca-

dastrando as informa-
ções pelo site ou com 
apoio da Prefeitura no 
Espaço do Empreen-
dedor, o trabalhador 
terá à disposição um 
currículo pronto para 
buscar uma colocação 
no mercado”, afirmou 
o diretor.

Holambra lança ferramenta eletrônica de 
intermediação de vagas de emprego ao trabalhador

Campanha limpe seu nome começa com condições 
exclusivas para sair das dívidas 

De Holambra 

Se você tem dívidas em 
empresas de Holambra, 
começa a partir de 21 
de novembro uma opor-
tunidade para recupe-
rar seu crédito e sair do 
SCPC. Até 20 de dezem-
bro, a Associação Co-

mercial e Empresarial de 
Holambra (ACE Holam-
bra), através da sua CRC 
(Central de Recuperação 
de Crédito) promove a 
Campanha Limpe seu 
Nome. A ação é válida 
para dívidas contraídas 
nas empresas parceiras 
da campanha (veja no 

site www.aceholambra.
com.br).
Serão oferecidas con-
dições exclusivas para 
negociação de dívidas, 
com isenção de mul-
tas e juros. Com a cam-
panha sendo realizada 
nesse período do ano, a 
ACE sugere que os con-

sumidores aproveitem 
o aporte do 13º salário 
para acertar situação 
financeira e entrar em 
2023 com o nome limpo.
A Associação ainda 
orienta os consumidores 
a utilizarem o período da 
campanha para consul-
tarem o CPF e conhece-

rem a situação atual em 
casos de dívidas. A enti-
dade oferece orientação 
gratuita sobre meios de 
negociação do endivida-
mento.

Sobre a campanha:
• Local: Associação Co-
mercial – Av das Tuli-

pas, 103, Centro;
• Horários: de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
17h30;
• Apresente CPF e docu-
mento original com foto;
• Atendimento para 
maiores de 18 anos e 
apenas para o titular do 
documento.
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O evento, promovido pela Prefeitura, conta com grande diversidade de atrações gratuitas para toda a família 

NATAL:

De Holambra

A Cidade das Flores 
abre suas portas nes-
ta sexta-feira, dia 25 de 
novembro, ao mundo 
de encantos do Natal 
Mágico de Holambra. O 
evento, promovido pela 
Prefeitura, conta com 
grande diversidade de 
atrações gratuitas para 
toda a família. O espetá-
culo de luzes, decorações 
e atrações natalinas co-
meça às 20h30, na Praça 
dos Pioneiros, com uma 
solenidade que marca-
rá a abertura oficial do 
evento, seguida da apre-
sentação do Coral da Es-
cola Municipal de Inicia-
ção Artística Ivete Maria 
Bueno, de Mogi Guaçu.

No dia seguinte, às 
19h, a tradicional Para-
da de Natal, repleta de 
enfeites, flores e perso-
nagens, deixa a Praça do 
Bento, em frente ao Paço 
Municipal, rumo à Pra-
ça dos Pioneiros, onde a 
grande estrela da festa, 
o Papai Noel, receberá a 
chave da cidade.

Até o dia 23 de dezem-
bro, o espaço receberá 
diversas atividades artís-
ticas e culturais, como a 
Banda e Orquestra Sin-
fônica Villa Musical, de 
Cosmópolis (26) e a Or-
questra Musical Santa 
Cecília, de Socorro (27). 
A entrada é gratuita para 
todas as apresentações.

“São cerca de 4 mil 
unidades de cascatas de 
luz instaladas em troncos 
e galhos de árvores da re-
gião central e mais de 100 
mil metros de cordões de 
LED por toda a cidade”, 

ressaltou o prefeito Fer-
nando Capato. “Locais 
como a Praça dos Co-
queiros, a Praça do Bento 
e o Deck do Amor recebe-
ram dezenas de peças re-
lacionadas à festividade. 
Estão todos convidados 
para esta grande festa. 
Estou certo de que mora-
dores e visitantes irão se 
surpreender”.

Natal de Holambra
Além da festividade 

natalina desenvolvida 
pela Prefeitura, a cidade 
terá ainda a primeira edi-
ção do Natal de Holam-
bra – evento promovido 
pela iniciativa privada 
no Parque da Expoflora. 
Somadas, as iniciativas 
devem transformar a Ca-
pital Nacional das Flores 
em um dos destinos na-
talinos mais concorridos 
de São Paulo. O acesso 
de moradores à festa será 
gratuito mediante apre-
sentação de Cartão Cida-
dão emitido até o dia 11 
de novembro.

Confira a programa-
ção do Natal Mágico de 
Holambra:

Sexta-feira, 25 de no-
vembro

20h30: Abertura ofi-
cial do Natal Mágico de 
Holambra

21h: Carlos Frederico 
(Piano)

Local: Praça dos Pio-
neiros

Sábado, 26 de novem-
bro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Fanfarra Amigos 

de Holambra, carros ale-
góricos, muitas flores e 
outras atrações)

Local: Praça Bento 
Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

20h: Banda e Orques-
tra Sinfônica Villa Musi-
cal, de Cosmópolis

21h: Grupo Pura Op-
ção (samba e pagode)

Local: Praça dos Pio-
neiros

Domingo, 27 de no-
vembro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Noel Band, carros 
alegóricos, muitas flores 
e outras atrações)

Local: Praça Bento 
Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

20h: Orquestra Musi-
cal Santa Cecília, de So-
corro

21h: Sílvio Macedo 
(Rock anos 60 e 70)

Local: Praça dos Pio-
neiros  

Sexta-feira, 2 de de-
zembro

19h: Espetáculo tea-
tral “A última cartada”, 
das Oficinas Culturais 
Tom Jobim, de Artur No-
gueira

20h: Banda e Coral do 
Chamados Worship

Local: Praça dos Pio-
neiros

Sábado, 3 de dezem-
bro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Fanfarra Amigos 
de Holambra, carros ale-
góricos, muitas flores e 
outras atrações)

Local: Praça Bento 

Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

19h30: Espetáculo te-
atral “Ratimbum Para-
ratibum”, das Oficinas 
Culturais Tom Jobim, de 
Artur Nogueira

20h30: Banda Muni-
cipal de Cosmópolis

Local: Praça dos Pio-
neiros

Domingo, 4 de dezem-
bro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Noel Band, carros 
alegóricos, muitas flores 
e outras atrações)

Local: Praça Bento 
Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

20h: Espetáculo te-
atral “A rainha formiga 
má e as cigarras canto-
ras”, das Oficinas Cultu-
rais Tom Jobim, de Artur 
Nogueira

21h: Carlos Frederico 
(Piano)

Local: Praça dos Pio-
neiros

Sexta-feira, 9 de de-
zembro

20h: Trio Bravo Elec-
tro

Local: Praça dos Pio-
neiros

Sábado, 10 de dezem-
bro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Fanfarra Amigos 
de Holambra, carros ale-
góricos, muitas flores e 
outras atrações)

Local: Praça Bento 
Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

20h: Coral Lírios do 
Vale - Igreja Assembléia 

de Deus - Ministério Be-
lém

Local: Praça dos Pio-
neiros

Domingo, 11 de de-
zembro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Noel Band, carros 
alegóricos, muitas flores 
e outras atrações)

Local: Praça Bento 
Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

20h: Coral Villa Musi-
cal, de Cosmópolis

20h30: Tomás de 
Aquino (MPB)

Local: Praça dos Pio-
neiros

Sexta-feira, 16 de de-
zembro

19h: Orquestra Popu-
lar de Flautas Doces de 
Holambra

20h30: Banda Base 
Pop

Local: Praça dos Pio-
neiros

Sábado, 17 de dezem-
bro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Fanfarra Amigos 
de Holambra, carros ale-
góricos, muitas flores e 

outras atrações)
Local: Praça Bento 

Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

20h: Coral de Libras 
Sinais de Amor, de So-
corro

20h30: Orquestra de 
Viola Caipira Villa Musi-
cal, de Cosmópolis

Local: Praça dos Pio-
neiros

Domingo, 18 de de-
zembro

19h: Parada de Natal 
(Desfile com a participa-
ção da Noel Band, carros 
alegóricos, muitas flores 
e outras atrações)

Local: Praça Bento 
Euzébio Tobias, em fren-
te ao Paço Municipal

20h: Orquestra de 
Viola Caipira de Holam-
bra

21h: Tonny e Marcel 
(Sertanejo)

Local: Praça dos Pio-
neiros

Sexta-feira, 23 de de-
zembro

19h: Coral do Grupo 
Reviver, de Holambra

19h30: Bruno Valent-
te (Country Music)

Local: Praça dos Pio-
neiros

Prefeitura divulga programação artística e 
cultural do Natal Mágico de Holambra

De Holambra

O ano letivo de es-
tudantes da Educação 
Infantil da rede pública 
municipal de ensino foi 
encerrado na última sex-
ta-feira, dia 18 de novem-

bro, com um grandioso 
musical promovido no 
Ginásio Municipal de Es-
portes por mais de 230 
estudantes e servidores.

O espetáculo “A Bela 
Adormecida”, encena-
do por eles, é resulta-

do 6 meses de trabalho, 
criado e organizado por 
educadores com cenário 
grandioso e figurinos de 
encher os olhos. A festi-
vidade, segundo a dire-
tora da pasta, Claudicir 
Picolo, além de celebrar 
a transição dos estudan-
tes para o Ensino Funda-
mental, promoveu a con-
fraternização de alunos 
e trabalhadores de todas 
as áreas da Educação do 
Nivel II, da limpeza à di-
retoria.

Denise Lanatovitz, 
mãe da Lavínia, de 6 
anos, estudante da Escola 
Casulo, diz que a menina 
ficou “encantada” com o 
trabalho. A empresária, 
por sua vez, considerou 
a ideia “inovadora” e 
elogiou a iniciativa. “Em 

um primeiro momento, 
não ser uma ‘formatura’ 
tradicional pode ser es-
tranho, porém uma apre-
sentação que envolveu 
tantas pessoas foi genial, 
pois, de certa forma, as 
crianças estão apren-
dendo juntas quando se 
preparam para encenar e 
atuar”, disse. “Foi muito 
especial. Ficou perfeito. 
As escolas e suas equipes 
estão de parabéns”.

O agente de segurança 
escolar Pedro de Paula 
Neto trabalha há 4 anos 
na rede e achou a ideia 
de uma formatura di-
ferenciada “excelente”. 
Funcionário da Escola 
Municipal Jardim Flam-
boyant, ele participou do 
musical com a fantasia de 
relógio e acompanhou os 

alunos em cena. “Eu acre-
dito que uma formatura 
para alunos de Educação 
Infantil não deva ser algo 
formal. Precisa ser como 
foi: mais interativa para 
as crianças. Marcante”, 
falou. “Eu também achei 
muito bacana participar, 
ainda mais com colegas 
de trabalho de outras 
unidades. Pudemos nos 
unir, ensaiar e também 
nos divertimos juntos”.

O motorista do depar-
tamento, José Vicente 
Pereira, atuou no espe-
táculo como guardião da 
corte e também gostou 
da iniciativa. “Achei uma 
experiência ótima. Com 
os alunos, melhor ainda”, 
falou. “Essas atividades 
ajudam a formar a perso-
nalidade. E com a gente 

lá eles se sentem seguros. 
Foi muito bom”.

Para o prefeito de Ho-
lambra, Fernando Capa-
to, que acompanhou a 
apresentação ao lado da 
esposa Yvonne, do vice-
-prefeito Miguel Espe-
rança e de vereadores, a 
iniciativa vem coroar o 
excelente trabalho desen-
volvido na rede municipal 
de ensino. “Temos inves-
tido muito na educação 
de Holambra. Capacita-
mos profissionais, adqui-
rimos novos equipamen-
tos e diversas obras estão 
em andamento. Um en-
sino forte e de qualidade 
precisa de estrutura e não 
mediremos esforços para 
garantir sempre o que há 
de melhor para nossos 
estudantes”.

Grandioso musical mobiliza famílias e fecha ano letivo 
da Educação Infantil de Holambra


