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IPTU 2023 tem 
reajuste de 
6,47% 

Uma semana após 
carnaval, casos de 
Covid aumentam

Prefeitura abre 
cadastro para 
castração animal

Primeira parcela e 
cota única de imposto 
vencem dia 10

4 a 7

8 3 118

Abraçar a equidade: 8 de março
 Dia Internacional da Mulher

A data celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas também 
serve como um alerta sobre os graves problemas do gênero que persistem em todo o mundo

Mesmo após décadas de progresso na re-
dução das desigualdades e do gênero, as mu-
lheres ainda são objeto de discriminação e ví-
timas frequentes da violência doméstica. Sem 
falar no preconceito, nos salários desiguais, 
desproporção de acesso à carreira de nível 

hierárquico mais alto e baixo acesso a deter-
minadas profissões. Essas são as maiores di-
ficuldades que as mulheres encontram em 
pleno século 21. Embora a situação da mulher 
venha melhorando no Brasil e no mundo, a 
vulnerabilidade ainda é uma marca do gênero. 

Há um longo caminho a ser percorrido para 
uma sociedade ser justa e igualitária.

Moradoras de Holambra fazem depoimen-
tos e relatos surpeendentes sobre ser mulher 
nos dias de hoje.
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Dia Internacional da Mulher. Ah, o dia de-
las chegando. De todas elas. Dia das mães e 
das avós. Das filhas e netas. Das primas e tias. 
Professoras e alunas. Das trabalhadoras e das 
batalhadoras. Vencedoras, todas elas. O 8 de 
março é momento de celebrarmos, toda a so-
ciedade, as conquistas pela justa e necessária 
igualdade. De conscientizarmos quem ainda 

não entendeu que a vida é a mesma para to-
dos. E que gênero, como segregador social, é 
criação dos homens, não do Criador. De seguir 
lutando. Afinal, é preciso reconhecer: as mu-
lheres são o projeto que deu certo. Nosso re-
conhecimento, gratidão, respeito e carinho a 
todas elas. Às mulheres à nossa volta. Às mu-
lheres das nossas vidas.

Elas são elas
Histórias de Dona Ilda

Infelizmente a falta de vagas 
nesse país é um problema 
muito sério!
Quando vamos ver uma solu-
ção para isso?
Mas, voltando à jovem ma-
mãezinha, senti muito não 
ter ido conversar com ela um 
pouquinho. De qualquer, ela 
é uma heroína que da melhor 
maneira que encontrou foi 
essa: “filhinha a tiracolo!” !
Por esse motivo, quando es-
tamos em condição de obser-
varmos acontecimentos como 
esse, devemos  aproveitá-los e 
vermos como não é tão difícil 
solucionarmos um problema.
Quantos trabalhadores de 
sítios e fazendas trabalham 
muitas vezes com  seu filhi-
nho amarrado em suas costas 
ou na cintura!
Na verdade, o amor de mãe 
é indiscutível!  Minha mãe 
que também era professora, 
começou sua carreira em Va-
linhos e, com quatro filhos, 
quando queria vir mais de-
pressa para sua casa,em Cam-
pinas, tomava o trem de carga 
vazio, do transporte de gado, 
para chegar mais cedo em sua 
casa . Até hoje fico pensando 
o trabalho que teve para con-
seguir criar nós quatro!

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Entre uma trovoada e 
outra, revendo artigos es-
critos anos atrás, encontro 
um sobre o catarinense 
Walter Orthmann, 90 anos, 
que trabalhava para a mes-
ma empresa há 75 anos. 
Isto mesmo, 75anos; inviá-
vel nos dias de hoje.

Fiquei fascinado com 
sua história, haja vista que 
eu, como ex-homem de 
empresa décadas atrás, 
sempre tive minhas convic-
ções sobre o relacionamen-
to empresa-colaborador, 
suas virtudes e máculas.

E pus-me a ponderar 
sobre o tempo de vida, es-
tradas percorridas, taças 
erguidas, choro contido, 
alegrias e frustrações par-
tilhadas com aqueles que 
amamos.

Orthmann e sua empre-
sa encontraram no casa-
mento profissional perfeito 
o êxito da parceria. Que 
não se julgue que sempre 
foram flores partilhadas 
no relacionamento, afinal 
interesses de empresários 
necessariamente não coin-
cidem com os de seus - que 

eu gostaria de chamar de 
parceiros  da labuta. 

E olhando para o canto 
de minha mesa de traba-
lho me deparo com um li-
vro ganho de presente há 
meses, aguardando o mo-
mento de ser lido, eis que 
vida de aposentado não é 
fácil não... 

O dito deve ser interes-
sante senão não teria sido 
presenteado por quem me 
conhece tão bem. 

Sem qualquer intenção 
de promovê-lo (o livro), 
sua capa abriga o título 
em português e japonês – 
IKIGAI – Os segredos dos 
japoneses para uma vida 
longa e feliz.

Folheando-o, percebo 
se tratar de uma junção 
de termos que significam 
“vida” e “valer a pena” com 
segredos da filosofia japo-
nesa, tão a meu gosto, e 
que levam não poucos a 
chegar a uma vida provec-
ta (com muita sabedoria, 
experiência).  

Em realidade, longevi-
dade é assunto que vem 
sendo discutido há milê-

nios e, para muitos, um ob-
jetivo a ser perseguido. Ali-
ás, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) classifica o 
envelhecimento em quatro 
estágios: meia-idade: 45 a 
59 anos; idoso(a): 60 a 74 
anos; ancião: 75 a 90 anos; 
velhice extrema: 90 anos 
em diante. Vixe!!!

Não me agradam os ter-
mos, até quem sabe, defen-
dendo causa própria (rsrsrs).

E segundo a literatura, 
são considerados jovens 
os indivíduos entre 15 e 26 
anos ou todos aqueles com 
menos de 30 anos de ida-
de. Sorriu ou fez careta?

E como tempo não para 
de se manifestar, a crise 
da meia idade masculina 
surge em torno dos 40 a 
55 anos, variando de indi-
víduo para indivíduo, e se 
caracteriza como uma fase 
dolorosa na qual o homem 
é levado a avaliar a sua vida 
como um todo: profissio-
nal, afetiva, social e exis-
tencial. A ponderar!

E como pode-se obser-
var, poupei as mulheres...

E mais não digo. 

Esse negócio de Idade é complicado...

Várias mulheres 
numa só

Eu estava me distraindo sen-
tada em um banco de um jar-
dim. A tarde estava agradável. 
O trânsito estava movimenta-
do e vi na calçada uma jovem 
empurrando um carrinho 
completamente diferente. Ele 
era quadrado grande, de ma-
deira. Na parte de cima, fica-
vam balas e doces muito bem 
embrulhados. A parte de bai-
xo era aberta e ali dormia um 
bebê bem cobertinho. Fiquei 
prestando atenção nessa cena 
nunca vista.
O carrinho deve ter sido feito 
especialmente para esse fim. 
Enquanto a mamãezinha ven-
dia balas, o nenê dormia cal-
mamente.
A abertura era grande e havia 
muito ar para a criança.
Pude constatar até onde chega 
o amor de uma mãe! Alegre e 
feliz, vendia suas balas e doces 
e com certeza estava ganhan-
do seu pão de cada dia!
Daí, meu pensamento come-
çou a funcionar: será que essa 
mãe luta sozinha pela vida? 
Será que ela é só, com o bebê?
Cheguei a pensar em tirar 
uma foto desse acontecimen-
to tão raro!
Mas, aí estamos vendo tam-
bém, o esforço dessa moça 
cuidando de seu filhinho e ga-
nhando sua vida!
Como essa, quantas. muitas 
vezes, não encontram lugar 
para seus filhos em alguma 
creche. Quantas não têm al-
guém para cuidar de suas 
crianças.Outras estão na fila 
aguardando uma vaga para 
seu filho!
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Março começa com 
aumento no número 
de casos de Covid-19

Grupos prioritários recebem 
vacina de reforço bivalente 

contra Coronavírus

Dados da Abramed (As-
sociação Brasileira de Medi-
cina Diagnóstica) apontam 
uma alta na positividade de 
Covid-19 em várias cidades 
do País, motivado principal-
mente pelos festejos de car-
naval e impulsionado pela 
expansão da variante XBB 
nos Estados do Rio de Janei-
ro e de São Paulo.

Em Holambra a situação 
não foi diferente.  A cidade 
registrou aumento signifi-

cativo de casos de Covid-19 
ao longo da última semana. 
O último boletim divulgado 
na quarta-feira, 1º de mar-
ço, confirma 12 novos casos 
da doença contra 2 na se-
mana anterior.

O diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias lembra que “É muito 
importante que todos vol-
tem a se cuidar”. E o cuida-
do passa, prioritariamente, 
pela vacinação”.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holam-
bra deu inícío essa semana 
na vacinação com dose de 
reforço bivalente contra a 
Covid-19 para dois grupos 
prioritários. Podem receber 
o antígeno nesta etapa mora-
dores a partir de 70 anos que 
tenham tomado pelo menos 
duas doses do imunizante e, 
a última delas, há pelo menos 
4 meses. Também as pessoas 
imunossuprimidas acima de 
12 anos.

“Este imunizante oferece 
uma proteção ainda maior 
contra a cepa original do co-
ronavírus e também contra 
as subvariantes ômicron”, 
explica a enfermeira da Vi-

gilância Epidemiológica de 
Holambra, Wilma Gomes. “É 
fundamental que as pessoas 
que pertencem a este públi-
co-alvo procurem pela vaci-
na. O vírus continua circulan-
do e é preciso que as pessoas 
se mantenham imunizadas”, 
reforçou o diretor responsá-
vel pela pasta, Valmir Marce-

lo Iglecias.
O atendimento ocorre às 

segundas e quartas-feiras, 
das 8h às 11h30 e entre 13h 
e 15h, nas Unidades Básicas 
do Imigrantes e Santa Mar-
garida, no bairro Jardim das 
Tulipas. É necessário apre-
sentar caderneta de vacina-
ção e Cartão SUS.
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Conquistas das mulheres avançam e estão no 

centro da pauta, mas desafios continuam
Da Redação

Na próxima quarta-feira, 
8 de março, é comemorado 
o Dia Internacional da Mu-
lher. A data celebra as muitas 
conquistas femininas ao lon-
go dos últimos séculos, mas 
também serve como um aler-
ta sobre os graves problemas 
de gênero que persistem em 
todo o mundo.

A luta das mulheres por 
igualdade e respeito na so-
ciedade data de séculos atrás. 
Desde as bruxas perseguidas 
na idade média até as mulheres 
denominadas sufragistas, que 
foram às ruas para conquistar o 
direito ao voto, é impossível se-
parar os períodos importantes 
da humanidade das conquistas 
feministas que acompanharam 
o passar dos anos.

A partir da Lei Geral, pro-
mulgada em outubro de 1827, 
mulheres foram autorizadas a 
ingressar nos colégios e a es-
tudarem para além da escola 
primária. Hoje, 25% das mu-
lheres brasileiras ingressam 
nas universidades, enquanto o 

número de homens chega ape-
nas a 18%. As portas das facul-
dades, aliás, só foram abertas 
para elas em 1879, mais de 
meio século mais tarde.

A luta pelo voto, por sua 
vez, passou a avançar em 
1910 com a criação do Parti-
do Republicano Feminino, 20 

anos depois da Proclamação 
da República. Ele atuou como 
ferramenta de defesa do di-
reito ao voto e emancipação 
das mulheres – conquista que 
viria somente em 1932, ga-
rantida pelo primeiro Código 
Eleitoral Brasileiro.

Em permanente busca por 

direitos alinhados àqueles as-
segurados aos homens, as mu-
lheres alcançaram em 1962 
– pasmem – permissão legal 
para que pudessem trabalhar 
sem a necessidade de auto-
rização do marido. Naquele 
mesmo ano, a pílula anticon-
cepcional chegou ao país. O 

divórcio, por sua vez, só se tor-
nou alternativa em dezembro 
de 1977. E até 2002 a perda da 
virgindade, pela mulher, ante-
rior ao casamento era motivo 
reconhecido pelo Código Civil 
para anulação do matrimônio.

A primeira Delegacia da 
Mulher, com atendimento es-
pecializado ao público femini-
no vítima de diferentes tipos 
de abuso, surgiu em São Paulo 
em 1985 – amparo fortaleci-
do anos mais tarde, em 2006, 
pela criação da Lei Maria da 
Penha, mais rigorosa na pu-
nição a homens que praticam 
violência contra a mulher, e 
em 2015 pela Lei do Femini-
cídio, que qualifica o crime 
como homicídio qualificado.

Apesar dos numerosos 
avanços, o debate em torno 
da igualdade de direitos tem 
hoje mais força do que nunca.

Para contribuir com esse 
processo, o Jornal da Cidade, 
nesta Semana da Mulher, dá voz 
a diferentes personagens da ci-
dade que buscam, diariamente, 
seu lugar ao sol e mais respeito 
por parte da sociedade.

Passeata do Dia Internacional da Mulher de 8 de março de 1983 - Foto: Jornal do Brasil
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Carolina Vizzotto Udsen
44 anos
Psicóloga, Consultora, Coach

Vi muita coisa no mundo corporativo. Trabalhei para uma minerado-
ra, com perfil mais sóbrio, rústico, masculino, onde vi crescer, profis-

sionalmente, os homens. Fiz alguns treinamentos em início de carrei-
ra com muitos deles e, apesar de receber reconhecimentos e elogios, as 

promoções não vinham com a mesma rapidez e efetividade das masculinas. Em pouco 
tempo, mesmo me dedicando muitas vezes mais, eu os via crescer e minhas amigas e eu 
seguíamos nas mesmas posições hierárquicas. Sou do universo de Recursos Humanos. 
Mais de 80% da área é composta por mulheres, mas quando olhávamos o topo da pirâmide, 
lá estavam os homens.
Sou uma pessoa bastante segura, direta e assertiva. E muitas vezes me dava conta de que os 
elogios que recebia estavam ligados ao meu perfil “masculino”, como se mulheres não pudessem 
ser assim. Ainda hoje muito se espera de um papel feminino, como se o que tivesse sido escrito 
há séculos não pudesse ser revisto, relido, transformado. Mulheres agora podem trabalhar fora, 
desde que não abandonem a carga ligada ao ideário feminino: precisam também cuidar da casa, 
dos filhos, da comida, das compras, do cachorro. A carga mental segue sendo nossa: quem 
pensa no presente que o filho leva para a festa do amigo, no uniforme ou roupas que ficaram 
pequenos e precisam ser substituídos, nas compras da semana que gerarão a alimentação fa-
miliar.  Acredito que avançaremos nesta equidade quando lermos humanos como humanos, sem 
a restrição do gênero na atribuição de tarefas ou na leitura de qualidades. Também acredito que 
cabe a nós, mulheres, escolhermos parceiros que sejam realmente parceiros, que acreditem na 
igualdade e assumam seus papeis de forma equilibrada para um todo de carga equivalente. Que 
ensinem filhos a fazerem o mesmo. Esta será, de fato, a evolução, e porque não dizer, revolução!

Angélica Silva 
33 anos
Empresária do ramo ótica

Falta respeito pelos espaços alcança-
dos por nós mulheres. Posso dizer, pe-

las minhas vivências, da dificuldade de me 
respeitarem como profissional, seja atuando 

como empresária ou até mesmo como dançarina. Tenho como 
experiência pessoal, mesmo com minha marca em expansão, 
momentos em que tenho que lidar com homens que, por eu 
ser mulher, tentam me ensinar como administrar. Homens que, 
inclusive, não são empresários ou até mesmo técnicos no seg-
mento em que atuo. A todo momento do meu dia a dia lido com 
esse tipo de situação.
A sensação de descrédito é incômoda, mas me motiva a nunca 
desistir e ir além. Assim posso mostrar para a minha filha como 
enfrentar os problemas de cabeça erguida. Desempenho os 
papéis de mãe e pai, trabalho nas minhas empresas, cuido da 
casa, cuido do corpo e da mente. Sou uma mulher totalmente 
movida por movimentos e desafios. Me sinto completa e muito 
feliz por ser um grande exemplo pra minha filha de 13 anos, que 
tem orgulho da mãe que tem e que segue meus passos como 
aprendiz na minha profissão. Ensino a ela que ela tem que fazer 
o melhor para o futuro dela. E que se ela quer algo, ela pode 
conquistar
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Joseane de Menezes Moreton Esperança

52 anos
Farmacêutica e vereadora

Em nosso país e no mundo todo, sofremos com 
problemas culturais onde o homem sempre tomou 

conta de tudo e a mulher era responsável pela casa e 
pelos filhos. Hoje, estamos caminhando para conquis-

tas maiores, mas profissionalmente falando, ainda existe 
uma grande distância se comparadas aos homens.
Na Política onde orgulhosamente tenho a honra hoje de representar a 
todas, estamos ganhando espaço, porém em uma cidade com nove vere-
adores no momento temos apenas uma representante feminina. Acredito 
na mudança e que juntas vamos alcançar lugares cada vez mais altos. 
Aproveito para agradecer e parabenizar a todas as mulheres que todos 
os dias batalham por suas famílias e ainda contribuem para o crescimen-
to e desenvolvimento do nosso município. Um Feliz dia Internacional da 
Mulher.

Janiele Santana
43 anos
Chef de cozinha e empresária ramo alimentício

Boa parte das mulheres enfrentam rotinas com filhos, 
dupla jornada de trabalho. Algumas sem a ajuda de 
um companheiro. Acredito que nossa maior realização 

é a vitória diária. Saber que chegamos em casa com 
dever totalmente cumprido nas nossas mais diferentes 

obrigações. Nos papeis de empreendedora, mãe, filha, es-
tudante. Não é sobre sorte. É sobre trabalhar muito e nunca desistir. 

Já vivi experiências difíceis, com assédio, crises de ansiedade. Mas felizmente 
as coisas estão mudando. É cada vez mais frequente vermos mulheres ocu-
pando cargos importantes, posições de destaque. Isso contribui para mudar 
esse cenário.

Ana Paula Sales 
36 anos
Servidora pública concursada da Câmara Municipal 
há 17 anos
Formada em ciências contábeis

No mundo em que vivemos, ser mulher não é nada fácil. 
Ser mulher e negra, então, é extremamente desafiador. 

Minha luta é diária. Tenho o privilégio de viver com qualidade, 
de conhecer muitas pessoas, mas em alguns lugares que frequento percebo 
certos olhares, uma forma de tratamento diferenciada. Apenas ignoro e continuo 
em frente. 
Meu sonho é conseguir comprar minha casa e dar uma casa para minha mãe. 
Ela é meu maior exemplo de mulher à frente do tempo, que estudou o quando 
pôde, que saiu de casa cedo, que trabalhou e criou seus cinco filhos tratando 
de uma anemia crônica que às vezes a levava para o hospital por alguns dias. 
Minhas duas sobrinhas moram comigo. Hoje são adolescentes. Tento educá-las 
e mostrar que a mulher pode fazer de tudo. Ou pelo menos tentar fazer. E, pelo 
que observo em suas atitudes, acho que elas serão mulheres bem fortes e in-
dependentes. Aprendi que não podemos nos deixar abalar pelo o que os outros 
acham de você. Temos que alimentar nossas forças pelo que nós achamos que 
somos e correr atrás do que queremos conquistar.

Haren Emilene Gomes da Silva
27 anos
Auxiliar de produção

Aos 18 anos ingressei em meu primeiro emprego. 
Fui trabalhar com o público, o que não é nada fácil. 

Certa vez, uma cliente me disse não querer ser at-
endida por mim. O motivo: sou negra. 

Foi duro. Me senti constrangida. Mas, ainda assim, tentei 
auxiliá-la da melhor maneira possível. Fui ao caixa do mercado em que 
trabalhava e conversei com meu supervisor.
Ele se recusou a atendê-la. Disse que eu seria a única pessoa que 
poderia fazê-lo. A cliente, uma vez mais, se negou.
Ser mulher não é fácil. Ser negra, em função do racismo tão presente em 
nossa sociedade, é muito difícil. Essa situação me marcou muito. Me sin-
to realizada de ter superado esse episódio e seguido em frente, sempre 
em frente, de cabeça erguida e com muito orgulho por ser quem eu sou.
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Adriana Cerveira Soares de Oliveira

51 anos
Psicóloga

Tenho observado que, mesmo com movimentos extremos 
de algumas mulheres em se relacionar com o corpo e suas 

características seguindo seus desejos e rompendo com a ex-
pectativa social de como as mulheres devem se apresentar, 

indo na contra mão de uma cultura que prioriza a estética, muitas 
vezes, em detrimento da saude,   muitas mulheres/ meninas ainda sofrem e dese-
jam a “perfeição”.
Nosso corpo expressa herança genética, desejos, limites, histórias, escolhas e 
circunstâncias. Sendo assim a diferença, independente da causa, iria  config-
urar o encanto da diferença entre todas.
Nossos corpos compõe quem somos. Não nos resumimos nele.
Particularmente, passei por uma experiência marcante ; fiz uma mastectomia 
radical e por 2 anos e 6 meses fiquei sem uma mama. Muitas pessoas viam 
aquilo como uma perda, uma mutilação que poderia afetar minha feminilidade, 
minha identidade feminina... Em discussão com o médico a pergunta feita foi: 
“ o que é mais importante , sua saúde ou sua estética”.
Está frase nunca sairá de minha mente e norteia todas meus pensamentos.
E com ela faço as escolhas onde elejo o que é prioridade . 
E é com está vivência que desejo que todas as mulheres saibam quem são e 
a que vieram para este mundo. 
Somos muito e somos únicas.
E como únicas temos e fazemos toda a diferença. 

Priscila Almeida Adão
32 Anos 
Vendedora de Implementos Rodoviários

Apesar dos avanços conquistados pelas mul-
heres durante as décadas, ainda temos algu-

mas barreiras a serem quebradas no âmbito 
profissional, como a desigualdade salarial de 

homens e mulheres em cargos semelhantes, difi-
culdade de promoções por termos filhos e preconceito pelo fato de 
sermos mulheres em mercados que, em sua maioria, têm homens 
exercendo tarefas. Isso se aplica, por exemplo, às funções de mo-
torista, gerente de produção, gerente logístico etc. E as barreiras 
no âmbito pessoal, claro, por sermos julgadas e discriminadas, so-
bretudo quando nos relacionamos com outras mulheres, seja num 
namoro ou casamento, o que gera mais um obstáculo em nossas 
vidas: o preconceito diário.
Atualmente estou inserida profissionalmente no mercado de imple-
mentos rodoviários, trabalho sempre com foco e determinação para 
mostrar que, como mulher, sou guerreira, conquisto meus objetivos 
e moldo meu lugar mostrando a todos que mulher não é frágil, mas 
uma verdadeira força da natureza.
Recentemente me casei com uma mulher e recebemos, sim, críticas 
e julgamentos. Nos perguntaram se estávamos certas de nossas es-
colhas. Mas diante disso, nossa decisão prevaleceu, mostrando a 
todos que mulher não é “Sexo Frágil”. E que o amor prevalece.
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IPTU com 10% de desconto e primeira 

parcela vencem na próxima sexta

A cota única e a primei-
ra parcela, para quem optar 
pelo pagamento fracionado, 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) e de 
outros tributos municipais 
de Holambra têm vencimen-
to previsto para dia 10 de 
março. Os documentos, cer-
ca de 7.788, estão sendo dis-
tribuídos em sua totalidade 
no endereço cadastrado de 

correspondência desde a se-
gunda quinzena de feverei-
ro. O contribuinte que não 
recebeu o carnê pode aces-
sá-lo por meio do Portal da 
Prefeitura, em www.holam-
bra.sp.gov.br. Basta localizar 
a aba “Serviços”. O não pa-
gamento implica em 2% de 
multa e 1% de juros.

O contribuinte pode par-
celar o tributo em até 10 ve-

zes, com a última mensali-
dade prevista para o dia 10 
de dezembro de 2023. Nes-
ses casos, não há desconto 
sobre o valor do boleto.

De acordo com o econo-
mista e diretor municipal 
de Finanças, Rodolfo Silva 
Pinto, o valor do IPTU so-
freu esse ano reajuste de 
6,47% – equivalente à infla-
ção dos últimos 12 meses, 

segundo o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). A expecta-
tiva é que a arrecadação, 
em 2023, seja de R$ 8,5 
milhões. “Este é um impos-
to importantíssimo pois é 
uma das principais fontes 
de arrecadação da cidade. 
Vale ressaltar que, diferen-
temente de outros, o valor 
pago fica integralmente no 

município, sendo revertido 
em benefícios para a cida-
de e para toda a população”, 
explicou.

Os locais credenciados 
para pagamento do IPTU e 
de outros tributos munici-
pais, até a data de vencimen-
to, são as agências bancárias 
Sicredi, Sicoob, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral, Bradesco e Itaú.

Simples assim!! 
 
Chegamos em casa FELIZ depois de celebrar o carnaval da 3 Idade aqui em Holambra 
organizado pelo “ RAAD VAN ELF” 
Encontramos um salão lindo, seguro e acolhedor, com um bom gosto ímpar. Enfeites col-
oridos  e arranjos com flores naturais que poucos salões tem! Aqui tem, simples assim!
As pessoas vão chegando e o sorriso no rosto vai surgindo fazendo brotar a alegria no 
coração de quem chega e de quem recebe! Abraços, beijos e sorrisos. Pessoas conhecias, 
amigas daqui e de várias cidades vizinhas. 
Simplesmente amigos! 
Sem fantasias complicadas, mas com pessoas bonitas e coloridas. Músicas  agradável no 
salão, proporcionando a conversar e o dançar!  Simples assim. 
Ganhamos café e bolo! Depois até uma “ bebida” a escolher. 
Entrega dos prêmios! Tem também para a pessoa mais animado e o bloco mais arrumado! 
Um carnaval muito animado!
Foram 2 horinhas intensas! Lindas! E tudo oferecido com muito carinho, sem cobrar um 
centavo!  Totalmente grátis.
Agradecemos aos organizadores, RAAD VAN ELF, ao Clube de Holambra, aos patroci-
nadores e apoiadores.
Agradecer, principalmente, quem participou,  quem aceitou o convite! Aceitou ser feliz! 
Essa é a nossa Holambra. Cheias de atividades para os Holambrenses com muita qualidade. 
As vezes é simples… só temos que aceitar o convite para ser feliz e celebrar! 

Annie Eijsink, Marian Schouten, Luis Alves e Lize Schoenmaker  de Block 
Da Equipe Associação Cultural Dança Viva.
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Inscrições para  
concurso na Educação  

se encerram hoje

As incriçoes que foram 
abertas no dia 27 de feve-
reiro e que terminam hoje, 
fazem parte do  processo 
seletivo de contratação, em 
caráter temporário, de Pro-
fessor Titular de Educação 
Básica I e Professor Titu-
lar de Educação Básica II 
nas disciplinas de Turismo, 
Educação Física e Inglês. In-
teressados podem compare-
cer hoje, no Departamento 
Municipal de Educação, lo-
calizado na Rua Solidagos, 
48, no Jardim Morada das 
Flores, com cópia do docu-
mento de identidade. O aten-
dimento é realizado das 8h 
às 11h e entre 13h e 15h30.

De acordo com o edital, 
publicado no Diário Oficial 

Eletrônico da cidade, podem 
se inscrever brasileiros com 
18 anos ou mais (na data de 
contratação) que possuam 
formação em curso superior 
de Pedagogia com licen-
ciatura plena e habilitação 
específica para a docência 
na educação infantil e anos 
iniciais do ensino funda-
mental, ou curso normal su-
perior, no caso de inscrições 
para PTEB I. Para cargos de 
professor titular de Edu-
cação Básica II o candidato 
precisa de formação supe-
rior com licenciatura plena 
e com habilitação específi-
ca para os diversos compo-
nentes curriculares ou em 
área própria ou formação 
em área correspondente 

ou ainda complementação 
pedagógica, nos termos da 
legislação vigente para a 
docência nos anos finais do 
ensino fundamental.

A remuneração é de R$ 
3.103,46 por mês para 30 
horas semanais (PTEB I) 
e de R$ 22,24 a hora/aula, 
com carga horária de 24 ho-
ras semanais, para PTEB II. 
Segundo a diretora munici-
pal de Administração e Re-
cursos Humanos, Grassi Go-
mes, o processo seletivo se 
faz necessário uma vez que 
foram esgotadas as convo-
cações de Concurso Público 
para a vaga. Ela explica ain-
da que a avaliação contará 
exclusivamente com análise 
de currículo.

Ponto MIS

Filmes em homenagem 
às mulheres em 

sessões de março na 
Biblioteca 

A Biblioteca José Maria 
Homem de Montes irá re-
ceber duas sessões gratui-
tas de cinema ao longo do 
mês de março. Elas ocor-
rem por meio do Pontos 
MIS, um programa do Mu-
seu da Imagem e do Som, 
instituição vinculada à Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo. 
Serão disponibilizados 30 
assentos por exibição. Re-
comenda-se, se possível, 
agendamento antecipado, 
disponível por meio do te-
lefone (19) 3802-4423 ou 
presencialmente.

Em 8 de março, às 19h, 
será exibida a animação 
“Valente”, em homena-
gem ao Dia Internacional 
da Mulher. O longa conta 
a história de Mérida, que 
foi criada para ser suces-
sora da mãe como rainha. 
Com a pressão para esco-
lher um marido, recorre a 

uma bruxa para mudar o 
rumo da situação, mas o 
feitiço não ocorre como ela 
imaginava. A jovem, então, 
embarca em uma aventura 
para tentar salvar a família 
e evitar uma guerra entre 
reinos.

No dia 23, às 19h30, 
entra em cena “O Show de 
Truman”, em que um pa-
cato vendedor de seguros 
descobre que sua vida é, 
na verdade, um show de 
televisão. 

“São opções que agra-
dam diversos públicos”, dis-
se a diretora municipal de 
Turismo e Cultura, Alessan-
dra Caratti. “Seguimos com 
a recomendação de reserva 
de lugares para que todos 
possam se acomodar com 
conforto e segurança”.

A Biblioteca Munici-
pal José Maria Homem de 
Montes fica na Rua Solida-
gos, 42, no bairro Morada 
das Flores.
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Operação Cata-

Bagulho acontece 
a partir da próxima 

segunda-feira
O Departamento Municipal 

de Serviços Públicos de Ho-
lambra realiza entre os dias 6 
e 10 de março mais uma eta-
pa da Operação Cata-Bagulho 
para coleta de móveis danifi-
cados, pneus velhos e restos 
de poda. A ação, que ocorre re-
gularmente no município, tem 
o objetivo de manter a cidade 
limpa, impedindo o depósito 
irregular de lixo em terrenos 
baldios e vias da cidade.

Os itens devem ser des-
cartados na frente das resi-
dências pelos moradores an-

tes das 7h30, de acordo com 
o cronograma de bairros (ver 
abaixo). Segundo o diretor 
da pasta, José Marcos de Sou-
za, lixo doméstico, restos de 
construção civil e materiais 
eletrônicos não serão reco-
lhidos neste trabalho.

“Com a colaboração de to-
dos, garantimos o bem-estar 
da população e evitamos a 
proliferação de insetos e ani-
mais peçonhentos”, explicou. 
Ele reforça também que, em 
caso de chuva, a ação poderá 
ser cancelada.

Confira o cronograma 
da Operação 
Cata-Bagulho:
Segunda-feira, 6 de março:  
Jardim Flamboyant, Parque 
dos Ipês, Groot e Jardim das 
Tulipas

Terça-feira, 7 de março: 
Jardim das Tulipas, Jardim 
Holanda, Morada das Flores e 
Centro

Quarta-feira, 8 de março: 
Imigrantes, Vila Nova e 
Residencial Moinho

Quinta-feira, 9 de março: 
Residencial Moinho, 
Residencial Van den Broek e 
Pinhalzinho

Sexta-Feira, 10 de março: 
Camanducaia e Residenciais 
Vila das Tulipas e Flor 
D’Aldeia
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Concessionária conclui 
fase 3 de obras civis do 
projeto de ampliação da 

ETA Tulipas
As obras de ampliação 

da ETA (Estação de Trata-
mento de Água) Tulipas, 
iniciadas em outubro do 
ano passado, já avançaram 
bastante e já foi concluída 
a fase 3 das obras civis do 
projeto. A previsão é de que 
as obras estejam concluí-
das até o segundo semes-
tre deste ano. A ampliação 
da ETA Tulipas é mais um 
investimento da Águas 
de Holambra para garan-
tir qualidade e segurança 
operacional no sistema de 
abastecimento de água.

De acordo com o coor-
denador de Operações e 
Serviços da Águas de Ho-
lambra, Alan Pedra, a infra-
estrutura civil contempla 
a instalação das bases de 
concreto para sustentação 
dos módulos de tratamen-

to, além de toda tubulação 
que permite a operação 
plena da estação de trata-
mento de água.

“Nosso objetivo é pres-
tar o melhor atendimento 
aos nossos clientes. É para 
isso que estamos sempre 
me busca de novas tecnolo-
gias e constantes atualiza-
ções”, explica Alan sobre a 
ampliação da ETA Tulipas.

ADUTORA
No início do ano, foi fi-

nalizada a implantação de 
uma adutora de, aproxima-
damente, um quilômetro 
de extensão, e de 350 milí-
metros de diâmetro. A adu-
tora é um importante pas-
so para que a ETA Tulipas 
passe dos atuais 50 litros/
segundo para 120 litros/
segundo quando finalizada.

Holambra inicia cadastro 
para castração de 
animais gratuita

O Município abriu em 1º 
de março, cadastro para mo-
radores que desejem castrar 
gratuitamente seus cães e ga-
tos. O serviço será realizado 
por clínicas particulares do 
município credenciadas ao 
Cismetro, o Consórcio Inter-
municipal de Saúde na Região 
Metropolitana de Campinas.

Os interessados devem 
acessar o Portal do Governo, 
em www.holambra.sp.gov.br, 
e clicar em Serviços, Utilidade 
Pública e, em seguida, em Cas-
tração Animal. O sistema irá ge-
rar uma autorização para que o 
morador entre em contato com 
a clínica e faça o agendamento.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, a castra-
ção é um serviço gratuito 
já oferecido aos animais de 
moradores em situação de 
vulnerabilidade social e que 
são monitorados pelo Depar-
tamento de Promoção Social. 
Também aos que são encami-
nhados para a Associação de 

Reabilitação e Controle Ani-
mal, a Arca de Holambra.

“Essa importante ação, 
realizada pelo segundo ano 
consecutivo, tem como fi-
nalidades promover mais a 
saúde para os cães e gatos, 
machos e fêmeas, estimular a 
posse responsável e contro-
lar a reprodução desordena-
da desses animais, evitando 
a propagação de doenças e 
casos de abandono”, avalia o 
prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato.

Mais informações podem 
ser obtidas na Vigilância Am-
biental. O telefone é o (19) 
3802-7978.
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Dia das Mulheres com 
atividade especial na 

ACE Holambra: bate-papo 
sobre Estética Facial

Profissional conhecida em 
Holambra, Marina Macarini,  
atuando há mais de 10 anos 
na área de estética facial e 
corporal,  vai explicar o tema 
e dar muitas dicas práticas às 
participantes. “O cuidado de 
hoje é o resultado de ama-
nhã”, diz Marina.

A atividade é gratuita e 
acontece no auditório da 
ACE, em 08 de março, às 
8h30. Podem participar asso-

ciadas, esposas ou funcioná-
rias de estabelecimentos as-
sociados, com limite de uma 
pessoa por empresa.

As vagas são limitadas para 
melhor aproveitamento da ati-
vidade pelas participantes.

As inscrições já estão aber-
tas, com encerramento em 06 
de março. Reserve pelo What-
sApp (19) 9 9994-2711 ou 
pelo e-mail ace@aceholam-
bra.com.br.

Habite-se, nome co-
mum para o Certificado 
de Quitação do ISS (Im-
posto Sobre Serviços), é 
um documento que ates-
ta que uma construção 
foi executada seguindo as 
normas estabelecidas pela 
Prefeitura. Empreendi-
mentos novos devem ter 
a certidão, assim como os 
antigos que passaram por 
obras de ampliação ou re-
formas estruturais.

O documento habite-se 
serve para provar as con-
dições de segurança de 
um apartamento, de uma 
casa ou de um empreen-
dimento comercial. Todos 
que querem construir pre-
cisam apresentar o proje-
to ao município. A certi-
dão é obrigatória e a falta 
dela pode levar a muitos 
prejuízos. 

“Sem esse documento, 
a propriedade, por lei, não 
tem condição de ser ha-
bitada. O imóvel se torna 
irregular e nenhum ban-
co aceitará fazer financia-
mento”.

E COMO TIRAR O 
HABITE-SE?

A primeira etapa de 
como tirar o habite-se é 
a realização da Declara-
ção Tributária de Con-
clusão de Obra (DTCO), 
que em algumas cidades 
pode ser preenchida on-

line no site da prefeitura. 
A DTCO deverá ser regis-
trada pelo responsável 
pela obra ou pelo pro-
prietário que constar no 
IPTU. Uma vez finalizada 
e homologada a decla-
ração, já é possível dar 
entrada no habite-se na 
prefeitura da cidade. 

OS DOCUMENTOS 
OBRIGATÓRIOS EM 
TODOS OS CASOS SÃO:

1. Declaração Tri-
butária de Conclusão de 
Obra (DTCO) impressa;

2. Cópia e original 
do memorando, se houver 
(expedido pela Subprefei-
tura ou pelas unidades da 
SEHAB);

3. Cópia da planta 
de construção do imóvel 
aprovada pela prefeitura 
(somente no caso de alva-
rás);

4. No caso de demo-
lição total, fornecer cópia 
do lançamento do IPTU do 
ano da demolição.

É importante consultar 
a prefeitura sobre o passo 
a passo para obtenção do 
habite-se antes de iniciar 
a obra. Em dezembro de 
2020, o governo federal 
anunciou um conjunto 
de medidas para tornar o 
processo mais rápido em 
todo o país, com a emis-
são online de dispensas 

de alvará e habite-se para 
obras de baixo risco.

E QUANTO CUSTA TIRAR 
O HABITE-SE?

Assim como o processo 
varia um pouco de cida-
de para cidade, o valor da 
taxa também pode sofrer 
variações. 

A princípio, não se fala 
em multa por falta de ha-
bite-se, mas imóveis que 
não possuem a certidão 
não poderiam ser habita-
dos. Como mencionamos 
neste artigo, sem o habite-
-se o imóvel é considerado 
irregular, o que acarreta 
em rejeição das institui-
ções financeiras em caso 
de financiamento imobili-
ário.

Indica-se a contratação 
de profissionais qualifica-
dos para todo o processo, 
evitando assim problemas 
futuros.

Entenda o que é o Habite-se

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br
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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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Holambra, 06 de fevereiro de 2023.

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)

Na qualidade de Presidente da Associação dos 
Proprietários do Residencial Palm Park, sirvo-me 
da presente para convocar Vs. Sas. para participa-
rem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia onze do mês de março do ano de dois mil e 
vinte e três (11/03/2023), no salão do Espaço Cul-
tural Terra Viva, localizado na Avenida Rota dos 
Imigrantes nº. 605, Centro, Holambra (SP), às 14h, 
contando com a presença de qualquer número de 
associados ou procuradores que os representem, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Relatório de realizações e atividades de abril/21 
a março/23;
2 - Situação dos processos trabalhistas em anda-
mento;
3 - Prestação e balanço das contas do exercício 
de 2022;
4 - Análise do Conselho Fiscal;
5 - Eleição da nova Diretoria para o biênio 
abril/2023 a março/2025;
6 - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 
2023;
7 - Eleição do Conselho Consultivo para o exercí-
cio de 2023; 
8 - Planejamento e Orçamento anual para 2023;
9 - Apresentação e deliberação dos orçamentos 
das obras previstas para execução no ano de 
2023;
10 - Assuntos diversos.

NOTAS:

1) É lícito aos senhores associados se fazerem re-
presentar na Assembleia ora convocada por meio 
de procuradores com poderes específicos, confor-
me Art.15º do Estatuto Social da Associação dos 
Proprietários do Residencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados 
nas deliberações, desde que atendam ao contido 
no Art. 9º - incisos I a III do Estatuto Social da As-
sociação dos Proprietários do Residencial Palm 
Park; 
3) A ausência dos senhores associados na Assem-
bleia Geral Ordinária não os desobriga de aceita-
rem como tácita concordância os assuntos que 
forem tratados e deliberados.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ nº 59.022.046/0001-54

Edital de Convocação de Assembleia  
Geral Mista Ordinária e Extraordinária 

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
Associados da Associação Príncipe Bernardo 
CNPJ nº 59.022.046/0001-54 a comparecerem à 
Assembleia Geral Mista Ordinária e Extraordiná-
ria, a ser realizada PRESENCIALMENTE no dia 
13 de Março de 2023 (Segunda-Feira) em primeira 
convocação às 17:30 horas, em segunda, às 18:00 
horas, na Sede da Associação Príncipe Bernardo, 
na Alameda Mauricio de Nassau, nº 427, Centro, 
nesta Estância Turística de Holambra para delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia:

Inicialmente serão tratados os assuntos da As-
sembleia Geral Ordinária a saber:
1) Prestação de Contas exercício 2022;
2) Relatório de atividades desenvolvidas em 2022;
3) Planejamento para o ano 2023;

Na sequência será tratado o assunto referente a 
Assembleia Geral extraordinária a saber:
1) Alteração do Estatuto Social.

Holambra, dia 28 de Fevereiro de 2023. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente

Observações importantes: 
Declaro que o presente edital foi afixado na sede 
da entidade e enviado aos associados nesta data 
e que para efeito de quórum a entidade possui 30 
(Trinta) associados com direito a votar.

● DIVERSOS ●

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

COOPERATIVA HORTIFRUTI HOLAMBRA
CNPJ 49.498.635/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 
Ficam os senhores associados da cooperativa 
hortifruti holambra, convocados para a assembleia 
geral extraordinária, que será realizada no dia 17 
de março de 2023, à rodovia SP 107, Km 27, box 
a03-tr70/71, bairro Zona Rural, s/n, cidade de San-
to Antônio de Posse, cep 13.833-585, Estado de 
São Paulo, às 13:00 horas em primeira convoca-
ção, com a presença de dois terços dos associa-
dos, ou às 14:00 horas, em segunda convocação, 
com a presença de metade e mais um dos asso-
ciados, ou, ainda, às 15:00 horas, em terceira con-
vocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, conforme normas estatutárias, para:

Ordem do dia:
1) Aprovação da taxa administrativa;
2) Aprovação do fundo rotativo;
3) Exercício 2022;
4) Outros assuntos; 
Para efeito de cálculo de quorum de instalação da 
assembleia o número de associados, nesta data, 
é de 27 (vinte e sete).

Santo Antonio de Posse, 03 de março de 2023.

Richard van den broek
Presidente
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● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

Envie seu currículo para o email rhvagas@terracoflores.com.br 
ou pelo (19) 99908-7068 

(somente mensagem não recebemos ligações)

- Horário: 06:45 até as 16:33 
(com 1 hora de almoço)

- De segunda a sexta-
feira. Regime CLT.

- Currículos de Artur 
Nogueira e Holambra

O Time TS Brasil
Está procurando profissionais apaixonados por vendas com von-
tade de crescer junto com a gente. Curiosidade, negociação, 
persuasão e fome de conhecimento são essenciais para fazer 
parte da nossa equipe. Pessoas que vistam a camisa da em-
presa, arrojado para falar (seja por telefone, e-mail, WhatsApp, 
pessoalmente, etc.) e para receber “nãos”, que tenha persistên-
cia, inteligência emocional, empatia e excelente habilidade de 
resolução de problemas, para auxiliar a conquista de clientes e 
fechamento de negócios na nossa empresa.

Responsabilidades:
- Ser responsável por gerenciar potenciais clientes;
- Alcançar objetivos de vendas;
- Agendar e realizar o relacionamento com o cliente;
- Elaborar propostas comerciais e cotações de vendas;
- Mapear a concorrência;
- Elaboração de propostas comerciais;
- Negociar e fechar vendas.

Requisitos:
- Ensino superior completo em Administração,  
  Economia, Marketing ou Comunicação;
- Proatividade e curiosidade;
- Foco em resultados;
- Vivência em vendas;
- Poder de negociação e argumentação;
- Boa fluência verbal, escrita e habilidades  
  de comunicação.

O que você vai encontrar:
- Ajuda de Custo;
- Ajuda Refeição;
- Notebook para uso coorporativo;
- Celular para uso coorporativo;
- Comissionamento; 
- Day-Off Aniversário;
- Desenvolvimento de Treinamento.

Deu Match?! 
Envie seu currículo para o e-mail:  

rh@ts-brasil.com com o  
título Consultor de Vendas.

Confira os detalhes!

Auxiliar de Produção
com experiência mínima de 1 ano

Enviar currículos para o Whats (19) 97408-8342
SOMENTE MENSAGENS COM CURRICULOS - Este celular não atende ligações.

Ü Homens acima de 18 anos
Ü Horário: 7:30 até as 17:18 (1 hora de almoço)
Ü De segunda a sexta-feira. REGIME CLT
Ü Morar em Artur Nogueira, Holambra ou Jaguariúna.
Ü Condução própria

Soldador TIG - Alumínio
com experiência mínima de 2 anos

Enviar currículos para o Whats (19) 97408-8342
SOMENTE MENSAGENS COM CURRICULOS - Este celular não atende ligações.

Ü Homens acima de 18 anos
Ü Horário: 7:30 até as 17:18 (1 hora de almoço)
Ü De segunda a sexta-feira. REGIME CLT
Ü Morar em Artur Nogueira, Holambra ou Jaguariúna.
Ü Condução própria

A Empresa 
Genesis Ecossistemas 

contrata pessoas para trabalhar na 
construção 

de lagos 
- Homens com idade entre 20 e 50 anos
- Morar em Holambra ou cidades vizinhas
- Segunda a quinta-feira 07h30 às  17h30 e Sexta-feira 07h30 às 16h30, 
com 1 hora de almoço.
- Registro em carteira.
- Salário compatível com a função mais benéficos.

Interessados entrar em contato através do e-mail atendimento@genesisecossistemas, 
telefone (19) 3802-1350 ou fixo (019) 3802-1350

● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Ecad distribui R$1,2 bilhão em direitos autorais 

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), anunciou que distribuiu o valor recorde de R$ 1,2 bilhão em direitos auto-
rais de execução pública para mais de 316 mil compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos, além das asso-

ciações de música, em 2022. O valor representou um crescimento de mais de 35% em comparação com o que foi distribuído em 2021 (no período da 
pandemia os recolhimentos tiveram redução sobretudo na rubrica “música ao vivo”), mas é superior ao pouco mais de R$ 1 bilhão registrado em 2019, quando o 
mercado ainda operava sem qualquer restrição. No Rock in Rio, o maior festival de música e entretenimento do mundo, foram distribuídos mais de R$ 10 milhões 
destinados a compositores.

Representantes de oito dos principais rodeios do país anunciaram no dia 8/02, no Parque do 
Peão de Barretos (SP), o lançamento de uma associação que tem como objetivo fortalecer o 
segmento, a União dos Grandes Eventos (UEG). A UGE une a Festa do Peão de Boiadeiro de Bar-
retos (maior rodeio da América Latina), Jaguariúna Rodeo Festival (Jaguariúna/SP), DivinaExpo 
(Divinópolis/MG), Ribeirão Rodeo Music (Ribeirão Preto/SP), Expo Rio Verde (Rio Verde/GO), 
Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado (Colorado/PR), Pedro Leopoldo Rodeio Show (Pedro 
Leopoldo/MG) e Rio Preto Country Bulls (São José do Rio Preto/SP), em um projeto que preten-
de mostrar a força do sertanejo em todo território nacional e criar festas e artigos exclusivos 
para o público que frequenta esse tipo de evento. Uma das ações exclusivas divulgadas pelo 
grupo tem a ver com a dupla mineira Clayton e Romário, apadrinhada por Jorge Mateus e 
com a carreira gerenciada pelo mesmo escritório artístico. A dupla fechou parceria para levar 
o show intitulado ‘Amanhecer’ a seis desses rodeios: Barretos, Jaguariúna, Colorado, Ribeirão 
Preto, Rio Verde e Divinópolis. “Não tenho dúvida que a UGE vai ser um sucesso. O sertanejo é 
um dos gêneros mais amados do Brasil e tem mudado a vida de muita gente. Ficamos muito 
felizes de fazer parte deste projeto incrível”, conta a dupla.

Esquadrão da Moda está sob nova direção. Márcio Esquilo, que comandou o Fofocalizando 
e outras atrações como Domingo Legal, Topa ou não Topa e Arena SBT, vai dirigir o reality de 
moda mais antigo da televisão aberta. O programa chega reformulado nesta nova temporada, 
que estreia no próximo sábado, dia 04 de março, às 22h30. Os apresentadores continuam os 
mesmos: Renata Kuerten e Lucas Anderi (foto). Além do novo diretor, uma das novidades des-
ta temporada é que as roupas não utilizadas pelas participantes serão sugadas por um tubo, 
substituindo a lixeira das outras edições, um ato de consciência social e ecológica. Diversidade 
e inclusão também continuam sendo o foco dessa temporada. “Não estamos pegando pessoas 
porque se vestem mal, mas sim para que ela melhore sua história, sua autoestima. Estamos 
trazendo diversidade, o Brasil tem pessoas de todos os tipos, estamos tentando trazer diversi-
dade e estamos conseguindo”, pontua Esquilo.

Uma dupla para homenagear 
Belchior

Vanessa da Mata convidou João Gomes, principal nome do 
piseiro, para participar do novo lançamento que antecipa 
a chegada do álbum “Vem Doce”. A cantora disponibilizou 
duas versões da faixa “Comentário a Respeito de John”, uma 
com participação do pernambucano e a outra somente com 
seus vocais. A regravação da conhecida obra de Belchior e 
José Luiz Penna chega acompanhada de um videoclipe gra-
vado no Rio de Janeiro sob direção do Bruno Fioravanti. João 
Gomes é fã de Belchior, eu também, tinha tudo para dar cer-
to”, finaliza Vanessa da Mata.

A união dos donos das festas de Rodeio

Esquadrão da Moda chega com novo diretor

Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura 
de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante 

de escolher a semente que, deliberadamente, lançastes ao solo da vida.


