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Para suprir a demanda dos procedimentos reprimidos por causa da pandemia, o Governo do 
Estado lançou um mutirão de cirurgias eletivas. Holambra deu início aos exames de sangue e 
imagem preparatórios para 35 procedimentos de hérnia abdominal e vesícula. De acordo com 
informações da Secretaria Estadual de Saúde, há quase 540 mil cirurgias eletivas represadas 
em São Paulo, somente na Região Metropolitana de Campinas são 71,5 mil. 5
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Opinião2
Desde os primeiros tempos do apa-

recimento do homo sapiens, ou do ho-
mem inteligente, como o ser humano 
gosta de se nomear, a luta pelo acesso 
ao poder sempre esteve presente nas di-
versas sociedades e grupos sociais.

A busca de assumir e manter-se no 
poder é movimento contínuo, seja nas 
casas reais do sangue azul, seja nas di-
taduras, nos regimes democráticos.

Nos estados modernos, as eleições 
trouxeram uma esperança de reno-
vação do poder pelo voto popular. A 
Revolução Francesa, um dos grandes 
acontecimentos da história, mudou não 
somente a configuração política do país 
mas do mundo inteiro.

Ela trouxe a participação política 
para o centro do debate, questionou 
privilégios da aristocracia e a imiscuí-
da relação entre Igreja e Estado, e po-
pularizou a ideia de sufrágio universal.

Os princípios de liberdade, igualda-

de e fraternidade, a cidadania política 
a todos sem distinções sociais e econô-
micas, a valorização da laicidade do 
Estado são alguns elementos do legado 
de valores republicanos que esse movi-
mento histórico deixou ao mundo.

No Brasil, somente em 1932, duran-
te o governo de Getúlio Vargas, se insti-
tuiu o código eleitoral, o voto secreto e 
o voto feminino. Também naquele ano 
foram criados os Tribunal Superior Elei-
toral e Tribunais Regionais Eleitorais.

Desde a proclamação da república, 
em 1889, o Brasil passou por dois mo-
mentos ditatoriais. O primeiro ocorreu 
durante o governo de Getúlio Vargas, 
a partir de 1937 até 1945. O segundo 
momento foi a Ditadura Militar, de 
1964 a 1985. Nestes dois períodos não 
houve eleições diretas para presidentes, 
retornando as eleições livres e diretas 
em 1989. 

Em 2018 foi eleito o atual presi-

dente da República, com o voto livre e 
universal, numa eleição democrática, 
sem contestação dos vencidos e reco-
nhecida pela comunidade internacio-
nal que participou com representantes 
no processo.

Mas, faz algum tempo que o Pre-
sidente Bolsonaro teima em atacar o 
processo eleitoral brasileiro com o uso 
das urnas eletrônicas. Todo cidadão 
tem o direito de contestar aquilo que 
está errado ou que apresenta perigo 
ao estado democrático de direito. Antes 
porém, é necessário a apresentação a 
provas que embasem sua reclamação.

O cidadão comum e os agraciados 
embaixadores, ficam perplexo pois o ci-
dadão Jair Messias Bolsonaro sempre foi 
eleito para deputado e presidente, com os 
votos depositados nas urnas eletrônicas.

Ou teria medo de, ao apresentar a 
provas, o “feitiço virasse contra o fei-
ticeiro”?

As urnas eletrônicas, o feitiço e o feiticeiro
Histórias de Dona Ilda

mos desvendá-los.Um bole-
ro bem dançado com nosso 
amor, ao som de um velho CD, 
numa penumbra romântica,. 
é algo de indescritível!!!

São fatos que nos permitem 
envelhecer com entusiasmo!

Isso é saber encarar os acon-
tecimentos, sempre com oti-
mismo e coragem!

Isso é o que se chama “a arte 
de envelhecer”.

“E o que seria envelhecer 
com arte”?

É procurar dedicar uma par-
te de seu tempo à arte. E que 
arte seria essa?

Os  boleiros caprichosos , 
são artistas! Uma costureira 
criativa também é uma artis-
ta. Um marceneiro dedicado 
ao seu trabalho, inovando 
suas técnicas no manejo da 
madeira, demonstra habilida-
des artísticas. Os pintores de 
telas, vidros, porcelanas, são 
também artistas. Desenhistas, 
bailarinos, teatrólogos, canto-
res, enfim, se formos enume-
rar todas as formas de arte, 
seriam  difíceis!

Assim, com compromissos 
como esses, cheios de entu-
siasmo e criatividade, nin-
guém se sente velho! Mesmo 
porque, como diz aquela ve-
lha afirmação:

“Existem jovens velhos e  
velhos moços!!!”

Deus nos ilumine sempre e 
nos inclua nesse último item.

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

Envelhecer com 
entusiasmo
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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

Lembro-me dos tempos 
de estudante de engenharia 
quando, para efetuar os cál-
culos, fazia uso de uma ré-
gua de cálculo. Para muitos, 
o instrumento deve ser des-
conhecido e pode ser consi-
derado hoje peça de museu. 
Em meu escritório, juntando 
quinquilharias (se você não é 
do tempo da régua não deve 
conhecer este termo...) guar-
do nostalgicamente a minha 
relíquia para a posteridade.

Poucos se dão conta da 
impressionante velocidade 
com que as novas tecnolo-
gias colocadas à nossa dis-
posição vêm alterando com-
portamentos e atitudes. A 
avalanche de novidades em 
celulares, tablets, TVs, GPS, 
i-pods, i-pads, carros, com-
putadores, nos fazem sentir 
como se estivéssemos per-
manentemente desatualiza-
dos, fora de época. Para os 
que podem e sucumbem aos 
apelos publicitários, a reta de 
chegada vai, continuamente, 
se distanciando. 

Se pararmos para pensar, 
meditar tranquilamente so-
bre o assunto, chegamos à 
conclusão de que estamos 
vivendo momentos aluci-
nantes e de contínua insatis-
fação com o que já temos. 

Humanamente, quere-
mos sempre mais e o melhor. 
É compreensível e faz parte 
de nossa natureza. O apelo 
para adquirir parafernália 
de toda ordem, colocada à 
nossa disposição em 10 sua-
ves prestações... sem juros, é 
quase irresistível. O que me 
leva a ponderar sobre o ca-
minho que estamos trilhan-
do para tentar saciar nossas 
necessidades materiais, que 
deixaram de ser as básicas 
para adentrarem nas ques-
tionáveis.

A qualidade de produtos 
industrializados - sejam eles 
de vestuário, eletroeletrô-
nicos, veículos e afins – têm 
sido criteriosamente redu-
zidas tornando sua vida útil 
cada vez menor. Intencio-
nalmente. Imagina-se que 

a roda da economia possa 
girar mais rapidamente se o 
giro dos bens for aumenta-
do, tornando-os obsoletos 
em curto espaço de tempo. 
Economistas argumentam 
que sim. A que custo?

Mas o fato é que vivemos 
em um clima de moto-per-
pétuo priorizando – não raro 
com certa angústia – o ques-
tionável algo mais, inatingí-
vel para muitos.

E o grande paradoxo é 
que neste mundo de extre-
ma contradição, de alta tec-
nologia, onde tantos têm 
mais do que necessitam para 
viver uma vida digna, mais 
que tantos sequer têm o que 
comer todos os dias. 

Morrer de fome é uma 
expressão que comumente 
usamos quando temos mui-
ta fome. Para milhões de 
seres iguais a nós e com as 
mesmas carências por serem 
atendidas, significa simples-
mente... morrer. 

Excesso de tecnologia. 
Fartura de fome!

Excesso de tecnologia. Fartura de fome 

Essa semana completei 
mais um ciclo de vida. O fato 
de irmos colhendo um buquê 
de flores em cada ano em que 
comemoramos nosso aniver-
sário, não significa que esta-
mos ficando velhos.

Temos que nos lembrar que 
foram mais 365 dias em que 
tivemos altos e baixos, alegrias 
e tristezas, mas o mais impor-
tante é que estamos vivos! 
Conseguimos transpor proble-
mas às vezes dificílimos, con-
seguimos atravessar caminhos 
pedregosos, mas estamos 
vivos! Vencemos lutas e bata-
lhas, mas estamos vivos! Em 
contrapartida, quanta alegria 
tivemos! Quanta satisfação ti-
vemos ao saber das vitórias de 
nossos filhos e de nossos ne-
tos! Quanto a- gradecemos a 
Deus pela chuva que nos está 
mandando, enchendo nossas 
represas! Estou escrevendo, 
curtindo a alegria que sinto ao 
ouvir o canto dos passarinhos 
sobre nossas árvores, como 
um coral muito desacertado, 
entremeado com trovões que 
anunciam mais água chegan-
do! Felizmente!

Em pequenas ações ou ati-
tudes, precisamos encontrar 
encanto! Após nosso café 
matinal a primeira coisa que 
faço é levar ao nosso jardim 
pedaços de mamões papaia 
e bananas para os sabiás, cor-
ruíras, bem-te-vis, e pardais 
que são servidos em diversos 
comedouros diariamente. É 
uma alegria só!

Um telefonema  de um 
amigo distante, uma palavra 
de afeto de uma ex-aluna, 
tudo nos enche de satisfação! 
Temos que ver encanto nas 
menores coisas . O mundo é 
cheio de segredos que deve-
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Semana tem aumento no 

número de novos casos de Covid-19

Meningite C: vacinação para profissionais 
da saúde começa na segunda-feira

Holambra confirmou ao 
longo dos últimos sete dias 
71 novos casos de Covid-19, 
segundo balanço do Depar-
tamento Municipal de Saúde 
divulgado nesta quarta-feira, 
dia 20 de julho. Um ligeiro au-
mento em relação ao número 
da semana passada (68). A ci-
dade contabiliza, desde mar-
ço de 2020, 4.803 registros e 
20 óbitos. O bairro Imigrantes 
soma 1.209 confirmações, se-
guido do Fundão com 426 e 
do Centro com 414.

“O aumento no número 
de casos da semana passada 
para cá foi pequeno, porém 
a quantidade de registros 
ainda é considerada alta e é 
importante que as pessoas se 
conscientizem de que não dá 
para se descuidar”, explicou o 
diretor da pasta, Valmir Mar-
celo Iglecias. “É sempre váli-
do reforçar que a vacina, com 
todas as doses disponíveis, 

e os cuidados com a higiene 
precisam ser mantidos”.

A imunização contra a 
doença ocorre regularmen-
te na cidade às segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 12h 
e entre 13h e 15h, nos PSFs 

Imigrantes e Santa Margari-
da. No Palmeiras a aplicação 
das doses é realizada às ter-
ças-feiras, entre 8h e 12h. No 
Fundão, o atendimento, tam-
bém na terça, se dá das 13h 
às 15h.

São distribuídas 1ª ou 2ª 
dose para moradores acima 
de 5 anos e 3ª dose para ho-
lambrenses com mais de 12. 
A 4ª dose é aplicada em pro-
fissionais da saúde e pesso-
as com 40 anos ou mais que 

tomaram a 3ª dose há, pelo 
menos, 4 meses. Para a imu-
nização é necessário apre-
sentar documento oficial 
com foto. No caso de 2ª, 3ª ou 
4ª dose é preciso levar ainda 
o comprovante de vacinação 
anterior. Menores de idade 
devem levar documento ofi-
cial com foto, CPF ou Cartão 
SUS. Na ausência do pai, mãe 
ou responsável legal é neces-
sário apresentar, preenchido, 
o termo disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, Vacina: Termo de 
autorização.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procu-
rar o atendimento de urgên-
cia e emergência na Policlíni-
ca Municipal.

O Departamento Munici-
pal de Saúde inicia na próxima 
segunda-feira, dia 25 de julho, 
a vacinação de profissionais 
de saúde das redes pública e 
privada contra a Meningite C. 
O atendimento ocorre de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
11h30 e entre 13h e 15h30, 
nos PSFs Imigrantes e Santa 
Margarida. Às terças-feiras 
as doses serão aplicadas en-
tre 8h e 11h30 na unidade do 
Palmeiras e das 13h às 15h30 
no PSF do Fundão.

“A recomendação é vaci-
nar todos os trabalhadores 
da área de saúde contra o 

sorogrupo C, mesmo que te-
nham comprovação de dose 
anterior. Neste caso é impor-
tante que o intervalo mínimo 
seja de 4 semanas”, explicou 
o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 
“Esta ação tem como obje-
tivos proteger a população 
contra doença, evitar a cir-
culação da mesma no país e 
ampliar a cobertura vacinal”.

Para receber o antígeno 
é necessário apresentar do-
cumentação que comprove 
o trabalho na área de saúde, 
como registro em conselhos 
ou holerites.

A meningite
Meningite é o nome dado 
às infecções das membra-
nas que revestem o cérebro 
e a medula espinhal, as me-
ninges. A vacina Meningo-
cócica C protege contra o 
sorogrupo C da bactéria co-
nhecida como meningoco-
co. Uma pessoa contamina-
da pode transmitir a doença 
por gotículas e secreções. 
Os principais sintomas são 
febre, rigidez na nuca, dor 
de cabeça intensa, vômitos 
e alterações neurológicas.
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Dia Mundial de Luta contra as 
Hepatites Virais será marcado 
por orientação em Holambra

Departamento Saúde realiza 
palestras de prevenção 

de acidentes de trabalho
Quarta-feira, 27 de julho, 

é o Dia Nacional da Preven-
ção de Acidentes de Traba-
lho. Por ocasião, o Departa-
mento Municipal de Saúde 
de Holambra irá realizar um 
evento aberto a toda a po-
pulação com palestras que 
abordarão o tema. O encon-
tro será realizado a partir 
das 9h no Teatro Municipal e 
tem entrada gratuita.

“Trata-se de uma iniciati-
va que tem como finalidades 
a troca de conhecimentos e 
a conscientização para pre-
venção de acidentes de tra-
balho”, explicou o diretor da 
pasta, Valmir Marcelo Igle-
cias. “Queremos alertar em-
pregados e empregadores 
sobre a identificação de situ-
ações de risco e a necessida-
de de que sejam garantidos 
ambientes e processos de 
trabalho saudáveis em todos 
os setores”, disse.

Estão confirmadas pales-
tras com o fisioterapeuta e 
analista em ergonomia An-
dré Sartorelli; da psicóloga 

do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Ce-
rest) de Amparo, Camila do 
Nascimento; e do Bombeiro 
Civil, Técnico de Enferma-
gem do Trabalho e Técnico 
de Segurança do Trabalho 
do Cerest Sorocaba, Alexan-
dro Pereira da Silva.

A advogada Luana Bor-
ges, coordenadora da Vigi-
lância Sanitária de Holam-
bra, explica que acidente de 
trabalho é aquele que ocorre 
durante o serviço ou no tra-
jeto entre a residência e o lo-
cal de trabalho, provocando 
lesão corporal ou perturba-
ção funcional, acarretando 
a perda ou redução da capa-
cidade para o trabalho e até 
a morte. “As doenças ocupa-
cionais também podem ser 
enquadradas nessa catego-
ria”, explica Luana. “Os aci-
dentes podem ser causados 
por fatores naturais ou por 
falta de medidas de prote-
ção. É nesse sentido que as 
palestras serão de forte con-
tribuição”.

Quinta-feira, 28 de ju-
lho, é o Dia Mundial de 
Luta contra as Hepatites 
Virais. E, em Holambra, a 
data será lembrada com 
muita informação. Agen-
tes de saúde irão distri-
buir panfletos e orientar a 
população entre 9h e 15h 
em uma tenda montada 
na Rota dos Imigrantes. 
A ação faz parte da cam-
panha Julho Amarelo, que 
tem por finalidade refor-
çar as ações de vigilância, 
prevenção e controle des-
tas doenças.

De acordo com o médi-
co da Vigilância em Saú-
de de Holambra, Marcelo 
Bisson, a hepatite é uma 
inflamação do fígado que 
pode ser causada por ví-
rus ou pelo uso de alguns 
medicamentos, álcool e 
outras drogas, assim como 
por doenças autoimunes, 
metabólicas ou genéticas. 

A doença nem sempre 
apresenta sintomas, mas 
quando aparece, se mani-
festa na forma de cansaço, 
febre, mal-estar, tontura, 
enjoo, vômitos, dor abdo-
minal, pele e olhos amare-
lados, urina escura e fezes 
claras. No caso específico 
das hepatites virais, ob-
jeto da campanha Julho 
Amarelo, são inflamações 
causadas por vírus classi-
ficados pelas letras A, B, C, 
D e E.

Entre as formas de pre-
venção estão vacinação, 
adoção de medidas rigo-
rosas de higiene, uso de 
preservativo nas relações 
sexuais e não comparti-
lhar objetos como serin-
gas, agulhas, alicates e es-
cova de dente.

A responsável técnica 
da Vigilância Epidemioló-
gica de Holambra, Jeany 
Rumphius Twijsel, explica 

que o diagnóstico é feito 
por meio de exames de 
amostras de sangue para 
a identificação do tipo de 
vírus que causou a hepati-
te. Os testes estão disponí-
veis nas Unidades Básicas 
de Saúde do município.

“Há cura para a maior 
parte das hepatites virais. 
O problema é que muitas 
vezes a doença não é diag-
nosticada e, não tratada, 
ela pode evoluir para cir-
rose, câncer e até levar à 
morte”, falou Bisson. “A 
falta do conhecimento da 
existência da doença é o 
grande desafio. Por isso, a 
recomendação é que todas 
as pessoas com mais de 45 
anos de idade realizem o 
teste, gratuitamente, em 
qualquer posto de saúde 
e, em caso de resultado 
positivo, façam o trata-
mento que está disponível 
na rede pública”.
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Mutirão de cirurgias deverá 

realizar 35 procedimentos de 
hérnia abdominal e vesícula

Fernando Capato 
recebe homenagem 

do 7º Grupamento de 
Bombeiros

Contemplada pelo Mutirão 
de Cirurgias anunciado pelo 
Governo do Estado, Holam-
bra deu início na última se-
mana aos exames de sangue 
e imagem preparatórios para 
35 procedimentos de hérnia 
abdominal e vesícula finan-
ciados pelo Estado. Os pacien-
tes, já em atendimento, serão 
encaminhados a Campinas no 
final de julho para avaliação 
pré-operatória e, na sequên-
cia, terão a cirurgia agendada 
no Hospital de Pedreira.

As informações foram 
confirmadas nesta quarta-
-feira, dia 20 de julho, pelo 
prefeito Fernando Capato. 
Ele esteve recentemente com 
a diretora da Diretoria Regio-
nal de Saúde de Campinas, 
Fernanda Penatti Ayres Vas-
concelos, para alinhar os de-
talhes desta ação.

“Esse é um investimento 
muito importante feito pelo 
novo governador de São Pau-
lo, o Rodrigo Garcia, para eli-
minar a demanda reprimida 
de cirurgias eletivas gerada 
pelo período de enfrenta-

mento à pandemia”, explicou. 
“A ideia, agora, é avançar nes-
tes procedimentos e acabar 
com a espera prolongada 
desses pacientes”.

Holambra será assistida 
inicialmente nos casos de 
hérnia abdominal e vesícu-
la. A expectativa, segundo 
o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias, 

é passar, em seguida, para 
procedimentos de varizes. 
“Teremos um cronograma 
construído em parceria com 
a Regional, que representa 
o Estado. Assim que novas 
especialidades cirúrgicas fo-
rem liberadas, entraremos 
em contato com pacientes da 
cidade em situação de espe-
ra”, disse.

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, rece-
beu na última sexta-feira, dia 15 de julho, em Cam-
pinas, a medalha “Centenário do 7° Grupamento de 
Bombeiros”. A honraria é concedida para personali-
dades que se destacam por atos relevantes e empre-
endedores, enaltecendo a corporação. A cerimônia 
contou com a participação de autoridades militares 
e civis da região.

De Holambra, além de Capato, foram agraciados 
Mauro Sérgio de Oliveira, presidente da Câmara 
Municipal, e Theo Berg, Presidente da Associação 
dos Bombeiros Voluntários da cidade e incentiva-
dor do programa no município.
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Gols, revelação de 
talentos e visita de 
olheiros marcam 

Copinha
A Holambra Cup, compe-

tição de categoria de base 
popularmente conhecida 
como Copinha, teve seus jo-
gos finais disputados neste 
sábado, dia 16 de julho, no 
Estádio Municipal Zeno Ca-
pato. A cerimônia de premia-
ção contou com a presença 
dos vereadores Mario Luiz 
Sitta (Sitta da Fanfarra), Edu-
ardo da Silva (Pernambuco) 
e Janderson Adriano Ribeiro 
(Chiba). Além do município 
anfitrião, estavam entre os 
participantes equipes de fu-
tebol de Santa Barbara D´O-
este, Rio das Pedras, Limeira, 
Piracicaba e Indaiatuba.

O torneio foi dividido em 
cinco categorias: Sub-9, 11, 
13, 15 e 17. Na Sub-9, o Bra-
sil Soccer sagrou-se campeão 
ao bater o Chute Inicial de Li-
meira por 3 a 0. O Chute Ini-
cial ficou com a taça do Sub-
11 ao vencer o São Caetano 
nos pênaltis após empate por 
1 a 1. Pelo Sub-13, o vencedor 
foi o Pérola Negra, que fez 1 a 
0 no Corinthians Limeira. O 
Chute Inicial de Limeira fez 2 
contra o América, de Rio das 
Pedras, que não marcou, e foi 
o campeão da categoria Sub-
15. Já pela categoria Sub-17, 
o Rezende levou a taça ao 

vencer Holambra nos pênal-
tis, depois do tempo regula-
mentar sem gols.

A premiação incluiu tro-
féu e medalha. O artilheiro 
do torneio, o goleiro menos 
vazado e o melhor jogador 
de cada categoria foram ho-
menageados, com destaque 
para a jovem Mariana, de 
10 anos, camisa 9 do Chute 
Inicial, goleadora entre os 
meninos.

A competição, que teve 
início em 11 de julho, con-
tou com a participação de 
25 equipes de seis cidades 
diferentes e envolveu cer-
ca de 500 crianças e jovens. 
Na quinta-feira, 14 de julho, 
os observadores técnicos, 
conhecidos popularmente 
como olheiros, do Corin-
thians e do Atlético Parana-
ense, estiveram na cidade 
para acompanhar os jogos e 
o desempenho dos atletas.

“É uma competição que 
incentiva as crianças e que 
pode ajudá-las a iniciar o ca-
minho profissional nos gra-
mados”, disse o diretor muni-
cipal de Esportes, André Luís 
Buzzerio. “Tivemos partidas 
muito equilibradas e a garo-
tada deu  show de bola e de 
vontade de vencer”.

Se te ofendem, não revides. 
Tenta de novo perdoar.

Feira noturna comemora 4 anos com muita música
A Quinta-Feira de Sabores celebrou ontem,  21 de julho, quatro anos de atividades na Praça dos 
Imigrantes. Referência de compras e lazer, o evento reúne semanalmente centenas de moradores 
e visitantes com ampla variedade de hortifruti, alimentação e opções para a despensa. Uma feira 
feita por pessoas, para pessoas. E que veio para ficar. O prefeito Fernando Capato e seu vice, 
Miguel Esperança, estiveram por lá para celebrar a data juntamente com a população.
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Confira a tabela de jogos da 2ª rodada:

Confira os resultados da 1ª rodada:

Quinta-feira, 21 de julho, 20h: Vila Nova x Resenha (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 22 de julho, 19h: Imigrantes x CRB (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 22 de julho, 20h40: Joinville x Tokka Natural (Estádio Municipal)

Domingo, 24 de julho, 8h30: Grêmio Holambra x Galáticos (Estádio Municipal)

Domingo, 24 de julho, 10h30: Nacional x Real Conquista (Estádio Municipal)

Domingo, 24 de julho, 8h30: Tamo Junto x Bar Sem Lona (Fundão)

Domingo, 24 de julho, 10h30: Galunáticos x Figueirense (Fundão)

Domingo, 24 de julho, 8h30: Brasiliense x Los Hermanos (Palmeirinha)

Domingo, 24 de julho, 10h30: Jack Flores x Internacional (Palmeirinha)

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

Nove jogos e 20 Gols ditam  
o tom da primeira rodada do Amador

A partida de estreia do 
“Amadorzão”  foi realizada 
no Estádio Municipal Zeno 
Capato na última sexta-feira, 
dia 15 de julho, com goleada 
do atual campeão Jack Flo-
res sobre o Real Conquista, 
por 5 a 0.

No sábado, CRB venceu 
o Galunáticos por 3 a 0 e o 
Grêmio Holambra fez 2 no 
Bar Sem Lona. Resenha e 

Imigrantes ficaram no 0 a 0 
no domingo, assim como In-
ternacional e Joinville. O Vila 
Nova fez 1 no Los Hermanos, 
que não marcou. O Tamo Jun-
to balançou a rede 2 vezes, 
batendo o Figueirense por 
2 a 1. Mesmo placar de Bra-
siliense (2) e Tokka Natural 
(1). O Galáticos venceu o Na-
cional por 2 a 0 na estreia.

Dezoito equipes disputam 

CAMINHOS DA FÉ
Grupo de servidores mu-

nicipais de Holambra percor-
reu, de carros e motocicletas, 
os Caminhos da Fé, de Águas 
da Prata a Aparecida. A via-
gem ao Santuário Nacional, 
feita na madrugada de sexta 
para sábado até o início da 
tarde de domingo, foi acor-
dada por eles durante o ser-
viço voluntário na ação de 
arrecadação da Campanha 
Inverno Sem Frio, de coleta 
de agasalhos às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
de Holambra.

o título da competição neste 
segundo semestre. Os jogos 
ocorrem no Estádio Munici-
pal e nos campos municipais 
do Fundão e do Palmeiras. Os 
times campeão e vice-cam-
peão, o artilheiro do torneio e 
o goleiro menos vazado rece-
berão troféus e medalhas. A fi-
nal está prevista para aconte-
cer no dia 10 de dezembro. A 
2ª rodada segue com partidas 
gratuitas e abertas ao público 
a partir desta quinta-feira, dia 
21 de julho.
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Makim expande a fim de se tornar 

mercado modelo em Holambra

Noemi Almeida

Num típico dia de abril, 
em 2008, inaugurava-se um 
pequeno estabelecimento. 
Pequeno, mas com um gran-
de objetivo: ser referência no 
ramo de distribuição de ali-
mentos em Holambra. Depois 
de 14 anos desenvolvendo a 
confiança e carinho dos mo-
radores da Cidade das Flores, 
Valdenei Souza, mais conhe-
cido como Ney Makim, pode 
dizer que o supermercado 
Makim caminha a poucos 
passos de se tornar o único 
local da cidade energicamen-
te independente, projetado 
especialmente para atender 
as necessidades daqueles 
que acreditaram nesse sonho 
e participaram dele.

 “Todas as mudanças que 
fizemos e ainda desenvolve-
mos foi pensando nos clien-
tes”, afirma Ney. “No dia 8 de 
maio deste ano, iniciamos 
uma grande reforma interna 
que em 40 dias transformou 
toda nossa estrutura, garan-
tindo um espaço amplo, orga-
nizado e capaz de atender com 
comodidade o grande número 
de pessoas que passam aqui 
todos os dias”, explica. 

Novos corredores e caixas 
foram abertos, foi implemen-
tado fila única para facilitar 
o fluxo de pessoas nos caixas  
e muitas outras melhorias 
aconteceram no interior do 
supermercado a fim de evitar 
a aglomeração e proporcio-
nar uma compra mais rápida, 
cômoda e segura.  Vantagem 
para moradores como José 
Raimundo da Silva, que mora 
em Holambra há 35 anos e 
conhece o mercado desde o 
tempo em que tinha um só 

Moradores da cidade, turistas e funcionários opinam sobre reformas e projetos para o estabelecimento

funcionário: o próprio Ney 
Makim. “Achei que todas as 
mudanças foram muito po-
sitivas, me senti valorizado”, 
relata. “Tudo muito bonito e 
espaçoso, para ficar perfeito, 
faltam apenas a economia 
mudar e os preços abaixa-
rem”, brinca.  

Pensando justamente 
na economia, Ney Makim 
também decidiu tornar o 
supermercado totalmente 
independente do consumo 
de energia. Para isso, insta-
lou painéis solares em todo 
o teto do estabelecimento. 
“Usar energia limpa também 

é um grande passo para aju-
dar o meio ambiente. Pode-
mos ser exemplo de como é 
possível alinhar os interesses 
financeiros com os do cuida-
do do planeta”, comenta Ney.

Esse tipo de visão impres-
sionou Ana Carolina Boldrin, 
que veio pela primeira vez à 

Cidade das Flores e trouxe 
toda sua família para fazer 
compras no mercado. Mora-
dora de Ribeirão Preto, SP, 
ela comenta como foi sua ex-
periência no supermercado: 
“Se precisasse resumir em 
poucas palavras diria: aten-
dimento muito bom, uma 
estrutura melhor ainda”, re-
lata. Para ela, locais como 
este numa cidade tão bonita 
quanto Holambra tornam o 
município ainda mais dife-
rente, e especial. 

Os moradores já estão 
acostumados com a inova-
ção do mercado Makim. Mes-
mo assim, as mudanças que 
ocorreram nos últimos meses 
não passaram despercebidas. 
Cristina Spelling, que mora 
em Holambra e frequenta o 
mercado há mais ou menos 
dois anos, afirma que achou 
todo o lugar mais amplo, 
sendo mais fácil identificar 
e encontrar os produtos. Ela 
opina também que gostou da 
nova organização, e tudo fi-
caria ainda mais perfeito se 
o espaço do estacionamento 
fosse aumentado. Rosemeire 
Belanga, também morado-
ra da cidade, concorda com 
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ano compramos o terreno 
que fica em frente ao super-
mercado e já começamos as 
obras de aterro e nivelação 
do solo para fazer o melhor 
estacionamento que essa ci-
dade já viu”, acrescenta. Será 
criado um espaço de mais 
de 1140 metros quadrados 
para acomodar os veículos 
dos moradores e visitantes 
em segurança enquanto fa-
zem compras. 

Exemplos de crescimento 
e superação como os do Su-
permercado Makim incenti-
vam os moradores a sonha-
rem e crescerem também. É o 
caso de Maria Gabriela, nova 
funcionária do mercado, que 
acompanhou de perto todas 
as ampliações e estruturação 
do estabelecimento. “Vinha 
aqui desde criança e recen-
temente tive a oportunidade 
de me tornar funcionária do 
mercado. Me sinto muito fe-
liz com esse meu novo ramo, 
pois a experiência está sendo 
positiva e tenho certeza que 
vou crescer e me desenvolver 
como profissional também”, 
comenta. Ela afirma ainda 
que uma das coisas que dife-
rencia o mercado dos outros 
é a cultura interna de sem-
pre estar aberto a opinião 
dos clientes. “Valorizamos 
a todos, pois sabemos que 
aprendemos com as pes-
soas, que vão dando novas 
ideias e nos apoiando nas 
mudanças”, reitera. 

Para Ney Makim, essa ins-
piração que o seu supermer-
cado causa nas pessoas é o 
que faz toda a sua trajetória 
valer a pena. “No escritó-
rio onde acompanho minha 
equipe gerenciamos tudo 
com bastante humildade e 
vontade de vencer. Agrade-
ço a todos nossos clientes 
que foram, são e sempre se-
rão nossa base. Sem eles, e o 
apoio das autoridades mu-
nicipais como os prefeitos e 
gestores que nos acolheram 
de braços abertos, não sería-
mos nada. Gratidão”, finaliza. 

a opinião de Cristina: “Faz 
muito tempo que faço minhas 
compras aqui e estou gostan-
do das mudanças, mas ficaria 
ainda muito melhor se tivesse 

mais espaço para estacionar 
os carros”, acrescenta.  

A surpresa para todos é 
que o supermercado Makim 
já se antecipou aos pedidos, 

e adquiriu recentemente 
mais terreno para a cons-
trução de outro estaciona-
mento.  “Antes de mais nada, 
construímos um novo de-

pósito em outubro de 2021, 
para suportar o maquinário 
e o material da obra que fa-
ríamos neste ano”, explica 
Ney Makim. No início do 



10

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 22 de julho de 202210
CAF apresenta e lança produtos imobiliários 

inovadores no Enflor 2022

Arrojados, modernos e 
inovadores. Assim são os 
produtos imobiliários exclu-
sivos da CAF (Centro Admi-
nistrativo Furio), que esta-
belecem como essência, um 
novo jeito de morar.

A CAF Imobiliária apre-
sentou no Enflor & Garden 
Fair 2022 casas e apartamen-
tos sofisticados, com design 
arrojado e uma estrutura 
impecável, sem abrir mão da 
qualidade de vida. A imobi-
liária holambrense apresen-
tou aos participantes da feira 
o Villa Girassóis e lançou o 
edifício Vila Mariana. 

O evento aconteceu nesta 

semana, entre os dias 17 e 
19, no Recinto da Expoflora, 
em Holambra. A CAF partici-
pou pela primeira vez da fei-
ra e, de acordo com Mariana 
Furio De Wit, proprietária da 
imobiliária, foi um teste posi-
tivo para a empresa.

Mariana salientou que a 
CAF incentiva e faz questão 
de participar dos principais 
eventos de Holambra. O En-
flor & Garden Fair reúne pes-
soas do município e de várias 
regiões do país que possuem 
vínculo com a Cidade das 
Flores. “Por isso, veio a ini-
ciativa de apresentarmos 
nossos produtos exclusivos e 

inovadores para aqueles que 
desejam morar ou investir 
em Holambra”.

A empresária ressalta que 
Villa Girassóis é o primeiro 
condomínio de smart homes 
da região e o Vila Mariana o 
primeiro edifício residencial 
de Holambra. Além de con-
forto, tecnologia, materiais 
de primeira linha e projetos 
modernos, ela acrescentou 
que um dos maiores diferen-
ciais dos dois empreendi-
mentos é a localização. 

O Villa Girassóis fica na 
Rua Girassóis, 364, em frente 
a uma das entradas princi-
pais da Expoflora, em um dos 

pontos mais privilegiados da 
Cidade das Flores, perto de 
restaurantes, escolas, merca-
dos e outros comércios. Já o 
Vila Mariana está a três mi-
nutos do centro de Holambra 
e próximo aos principais res-
taurantes e pontos turísticos 
(ao lado do Parque Residen-
cial Palm Park).

Mariana salientou que os 
dois empreendimentos são 
oportunidades perfeitas para 
morar ou investir na cidade 
mais bonita do país. “Locali-
zação se compra uma vez só”, 
lembrou.

Durante a feira a CAF Imo-
biliária negociou 14 unida-
des dos dois empreendimen-
tos, com previsões de entrega 
para abril do próximo ano 
(Villa Girassóis) e julho de 
2024 (Vila Mariana).

Villa Girassóis
O Villa Girassóis, segundo 

Markus de Wit, responsável 
pelo empreendimento, o di-
ferencial está na forma de 
fazê-lo. O residencial possui 
18 smart homes, a partir 115 
metros quadrados de área 
construída, que serão entre-
gues prontas para morar com 
acabamento em alto padrão 
completo.

O residencial oferece uni-
dades de três suítes com 
duas vagas de garagem co-

bertas, portaria inteligente, 
playground, área zen, jardins, 
boiler solar e sistema de apro-
veitamento de água da chuva. 
O Villa conta com muita tec-
nologia, é possível controlar 
diversas funções do dia a dia, 
como temperatura dos am-
bientes, acender e apagar lu-
zes e até mesmo abrir e fechar 
as persianas por controle de 
voz ou smartphone, pois pos-
sui automação completa, in-
tegrada às últimas inovações 
do setor. O acabamento traz 
assinatura da Portobello.

Vila Mariana
O Vila Mariana, primeiro 

edifício residencial de Ho-
lambra, possui 48 aparta-
mentos. Conforme explicou 
a gerente da CAF Imobiliá-
ria, Nadia Maeda, serão três 
opções diferentes de apar-
tamentos, porém todos com 
terraço privativo.

Os apartamentos serão 
entregues com acabamento 
em alto padrão completo com 
os melhores materiais do 
mercado, como porcelanatos 
Portobello; louças e metais 
Deca/Docol e persianas elé-
tricas. A gerente salientou 
que todos os empreendimen-
tos exclusivos da CAF Imo-
biliária são uma excelente 
alternativa de investimento, 
valorização e rentabilidade.  
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DER confirma pavimentação 
de trecho de estrada entre 

Holambra e Jaguariúna

Holambra terá versão 
reduzida do Encontro 

de Carros Antigos 
nesse domingoO prefeito Fernando Ca-

pato anunciou nesta segun-
da-feira, dia 18 de julho, a 
confirmação, pela regional 
de Campinas do Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER), da pavimen-
tação de trecho de pouco 
mais de 230 metros que liga 
Holambra à cidade de Jagua-
riúna. A via, complementar 
à vicinal HBR-010, receberá 
asfalto a partir da ampliação 
das obras de recapeamento 
asfáltico que estão em anda-
mento na estrada.

Pedido antigo de mora-
dores de ambas as cidades, 
o asfaltamento é resulta-
do de solicitação encami-
nhada por Capato ao DER, 
responsável pela execução 
das melhorias na parte ho-
lambrense da pista. “Apro-
veitamos o recape que está 
acontecendo para propor o 
avanço do asfalto para esses 
230 metros não pavimenta-
dos que estão na cidade vi-
zinha”, explicou o prefeito. 

“Insistimos e fomos atendi-
dos em mais esse importan-
te pleito”.

Antes da divisa, 2.400 
metros da HBR-010 estão 
sendo recuperados por meio 
do Programa Novas Vicinais, 
do Governo do Estado. Um 
investimento de cerca de R$ 
3 milhões obtido com apoio 

do deputado estadual Bar-
ros Munhoz.

“É uma pista muito casti-
gada pelo tempo e pela falta 
de qualidade da pavimentação 
feita à época. Com muitos bura-
cos. Vamos resolver esses pro-
blemas e, de quebra, asfaltar os 
metros finais até a estrada do 
Duas Marias”, ressaltou Capato.

O grupo de antigomobi-
lismo Old Car Society pro-
move nesse domingo, dia 
24 de julho, a partir das 8 
horas, uma versão reduzi-
da do Encontro de Carros 
Antigos de Holambra. O 
evento, suspenso há dois 
anos em função da pan-
demia, será retomado em 
menor escala, com apoio 
da Prefeitura, em área pró-
xima ao Centro de Cultura e 
Eventos Jan Heijdra, ao lado 
do Moinho Povos Unidos.  

A entrada para o evento é 
gratuita e  contará  com a 
presenca de Food Trucks. 
São esperados, a princípio, 
150 carros de diferentes 
marcas e modelos. Interes-
sados em participar podem 
entrar em contato com a 
organização pelo telefone 
(19) 99909-7277. Durante 
a mostra, o grupo pretende 
anunciar a data para a ce-
lebração de 10 anos do Old 
Car Society, com grande fes-
tividade prevista para 2023.

Borda da Mata
Interligada à HBR-010, a 
vicinal HBR-253, conheci-
da como estrada do Borda 
da Mata, também está em 
obras. Com recursos con-
quistados junto ao Estado, 
cerca de 1,2 quilômetro 
de pista receberá asfalto 
novo, ligando as avenidas 
das Dálias e das Tulipas até 
o acesso à região em que 
está instalada a empresa 
Smithers-Oasis Brasil e o 
Clube de Tiro Delta. O ob-
jetivo, segundo o prefei-
to de Holambra, é mais à 
frente, a partir da obtenção 
de mais recursos, levar pa-
vimentação até o acesso à 
Rodovia SP-340.
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Diante do complexo e até 
punitivo sistema tributário 
brasileiro, em que os recur-
sos públicos percorrem lon-
gos trajetos até chegar nos 
Municípios, o nível mais pró-
ximo das reais demandas da 
população, sabemos que a 
esfera federal de governo é 
uma importante arrecada-
dora das verbas.

Uma passagem pela pá-
gina do “Portal da Trans-
parência”, da Controladoria 
Geral da União, nos oferece 
boa ideia do volume finan-
ceiro que chegou a Holam-
bra, especificamente no ano 
completo de 2021, através 
do Governo Federal. Não 
tratamos aqui exclusiva-
mente de “bondades”, mas 
também de direitos.

Como “Transferências aos 
Municípios” estão classifica-
dos os repasses constitucio-
nais (Fundo de Participação, 
Fundeb – Educação e ITR), 
totalizando R$ 17,5 milhões 
na cidade, além das trans-
ferências legais (receitas do 
município arrecadadas pela 
União) e das transferências 
voluntárias (convênios, ter-
mos de colaboração, repas-
ses, entre outros), que juntas 
somaram R$ 3,6 milhões no 
mesmo ano.

Já sob a classificação de 

“Benefícios ao Cidadão” es-
tão aqueles recursos pagos 
diretamente aos moradores 
da cidade, mas pelo Gover-
no Federal, que totalizaram 
R$ 3,2 milhões em Holam-
bra no mesmo período. São 
exemplos dessa classifica-
ção o Auxílio Emergencial, 
o BPC, o Bolsa Família e o 
Seguro Defeso.

Porém é preciso buscar 
uma referência aos R$ 24,3 
milhões em valores abso-
lutos totais, já que, isola-
damente, deixam dúvidas 
quanto a magnitude. 

Assim, comparando-os 
ao orçamento holambrense, 
verificamos que o montante 
sob o grupo das “Transferên-
cias ao Município” equivale a 
19% da peça orçamentária 
aprovada para o exercício 
de 2021, enquanto aqueles 
valores relacionados nos 
“Benefícios ao Cidadão” res-
pondem por algo em torno 
3% da mesma relação. Che-
gamos a apurar que a mag-
nitude das verbas federais 
que chegaram a Cidade das 
Flores em 2021 correspon-
de a cerca de 22% do orça-
mento total disponível.

Importa dizer que é ape-
nas um referencial, já que 
boa parte dos recursos fe-
derais já constava na peça 

orçamentária nas fases de 
elaboração e aprovação.

Aprofundando as com-
parações, podemos esten-
dê-las ao que ocorre com os 
municípios da RMC. Curio-
samente, a razão total de 
22% apurada em Holambra 
é a mesma da média metro-
politana.

Porém, sob grandes di-
ferenças entre os grupos, 
enquanto na Região a mé-
dia dos recursos transferi-
dos aos municípios é 14% 
do orçamento local, em Ho-
lambra é de 19%. Já no caso 
dos “Benefícios ao Cidadão” 
a relação se inverte: a RMC 
tem equivalência de 8%, en-
quanto a Cidade das Flores 
apresenta 3%.

É preciso analisar tal 
conjunção de dados como 
força da economia local, que 
recebe acima da média re-
gional através de impostos 
gerados no município, ao 
mesmo tempo em que os 
benefícios federais pagos di-
retamente a população têm 
menor representatividade 
no orçamento local quando 
comparados a região.  

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Impacto dos recursos 
federais em Holambra

Apresentação musical especial 
na noite deste sábado

Vai se apresentar neste sábado, 23, às 20hs, no 
Ristorante Villa Milani, a cantora, regente e pesquisadora 
Dani Mattos acompanhada do pianista Iuri Salvagnini.
Necessário fazer reserva.

Guarda Municipal de Holambra 
participa de ação que resultou em 
apreensão de veículo

Uma ação conjunta da Guarda Municipal de Artur Nogueira, de 
Holambra e das polícias Civil e Militar resultou na apreensão de 
veículo utilizado para cobertura de roubos e furtos de motos, além 
da prisão de dois suspeitos, feitas no dia seguinte à mobilização.
De acordo com dados do boletim de ocorrência, o carro, 
um Volkswagen SpaceFox, já cadastrado pelas forças de 
segurança, foi detectado pelo Centro de Operações da Guarda 
de Artur Nogueira deixando o município sentido Holambra. Em 
perseguição pela Rodovia SP-107, o Centro de Operações da 
Polícia Militar foi acionado para apoio pela corporação – o que 
aconteceu quilômetros à frente, já na Cidade das Flores, com 
viaturas e um helicóptero Águia, além da GCM holambrense.
O veículo foi deixado em área verde próxima à Rua Van Aken, de 
acesso ao bairro Imigrantes e, após troca de tiros e busca pela 
região, o suspeito teria conseguido evadir o local.
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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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Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plan-
tar (olho de peixe), unha encravada com corre-
ção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: 
(19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, 
texturas e novas tendências. Técnica profis-
sional 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.

● DIVERSOS ●

Este é o Gil Jr. Foi abandonado, atirado de um carro e resgatado pelas prote-
toras da ONG Arca de Holambra. Tinha suspeita de fratura e ficou internado 
em uma clínica onde chorava muito, até se recuperar. Agora está no canil, tem 
5 meses, foi vacinado, vermifugado e castrado. Espera por um tutor que o 
acolha amorosamente e responsavelmente!  Os interessados em adotá-lo po-
dem entrar em contato com a Fabiane, por meio do número (19) 99107-2152.

Empresa de produção de flores 
e Plantas em Holambra contrata:

- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 horal de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.
- Aceitaremos currículos somente para moradores de  
   Holambra e Artur Nogueira.

Envie seu currículo para vagas@lisaflora.com.br

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Em “Pantanal”, a nova versão pode dar chance ao Trindade 

Boca aberta. Essa foi a reação da Jojo

Gente, na versão de 1990, o violeiro Trindade abandonou o Pantanal e deixou Irma (Camila Morgado) grávida de um filho seu. Ele 
toma essa decisão após a personagem procurar uma consulta médica para cuidar da gestação, contraindo os ideais do pai do bebê, 

que tem pacto com o diabo. Trindade diz que o encanto foi quebrado e ele, em breve, vai deixar o Pantanal. É o que acontece poucos capítu-
los depois. Ao amanhecer, os peões percebem a falta de Trindade e comunicam a Zé Leôncio que ele foi embora da fazenda. Na reta final da novela, ele 

retorna para fazer o parto do próprio filho. Com dificuldades para parir, Irma recebe a visita do peão que aparece misteriosamente em seu quarto ao som de uma 
viola. Todos ficam surpresos com a aparição de Trindade, que, antes de ir embora, pede a Zé Lucas de Nada (Irandhir Santos na atual versão) para cuidar de Irma e 
da criança. Ainda não há nenhuma confirmação se Bruno Luperi manterá o destino do personagem da mesma forma que foi escrito pelo avô Benedito Ruy Barbosa. 
Mas o público pede, principalmente o feminino: Deixa o Trindade na trama e dê um final feliz para ele. Pois é o novo autor vai ter que pensar um pouco mais para 
definir o destino de Trindade e Irma. Vamos aguardar.

Wanessa está de bem com a vida
Andam dizendo que a cantora Wanessa já contou para pessoas mais próximas que agora é 
vegana e que já sentiu não só mudanças no corpo, mas também em seu estilo de vida. A mu-
dança é apoiada pelo namorado Dado Donabella. O ator é ativista da causa animal e aderiu 
ao veganismo em 2015.  “Estou tentando virar vegetariana, pelo menos, porque para mim 
a alimentação tem a ver com a saúde. Acredito muito naquilo que diz que a gente é o que 
a gente come. Quando troquei a minha alimentação para só orgânicos, passei a usar óleo 
de coco, trocar o açúcar pelo melaço de cana, então fui trazendo várias mudanças que não 
tinham a ver com perder peso e fui emagrecendo sem querer”, disse Wanessa.

Jojo Todynho caiu mesmo nas graças do público. Nas redes so-
ciais ela domina, falando sobre comportamentos e até dá con-
selhos. Pós ter vencido “A Fazenda” em 2020, Jojo ganhou mui-
tos admiradores, pela sua conduta no reality show da Record 
TV.  E como é de praxe da Globo, já percebeu o potencial da 
funkeira e a escalou para a “Dança dos Famosos”, a emissora já a 
indicou para três outros projetos em canais de seu grupo. Atu-
almente, a funkeira grava a segunda temporada do “Jojo Nove 
e Meia”, programa de entrevistas para o Multishow, que voltará 
ao ar em outubro. Há alguns dias, gravou também participação 
em “Encantado’s”, série de humor desenvolvida para o Globo-
Play. Além disso, Jojo entrará para o time de protagonistas de 
“Os Parças”, sucesso no cinema que será transformado em seria-
do pela Globo. Ela contracenará com Whindersson Nunes, Tom 
Cavalcante, Bruno De Luca e Tirullipa a partir do final deste ano. 
Mas o que a deixou de boca aberta, foi quando participou do 
“Mais Você” tomando café com Ana Maria Braga. De repente, 
a apresentadora fez um convite para que Jojo fosse trabalhar 
com ela no programa matinal. Jojo ficou surpresa e quase não 
teve voz para dizer o SIM. E em breve, começa a gravar um qua-
dro para o “Mais Você”. Quer mais? rsrsrs Com sua espontanei-
dade ela vai longe. Aproveite o momento, garota. 

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

descubra agora!


