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Mais de 9,6 mil holambrenses vão 
às urnas no primeiro turno

Outubro Rosa
Sistema Público Municipal 
de Saúde  dobra o número 
de atendimentos para 
exame de mamografia 
durante este mês

Amadorzão:  11a rodada começa  
com muitos gols

Senac disponibiliza mais de 1000 vagas gratuítas para 
cursos de formação profissional na região

Aniversário da cidade
Apresentações musicais, shows, 
teatro, cinema são algumas das 
atrações que Holambra prepara 
para celebrar seu aniversário no 
próximo dia 273

7 7

11

O candidato e atual presidente Jair Bolsonaro recebeu a maioria dos votos dos eleitores de Holambra e ainda, dos dez deputados mais votados na 
cidade, oito deles conseguiram uma das cadeiras na Assembleia Legislativa. No âmbito nacional, para cargo à presidência, o vencedor do primeiro 
turno,  com 48,43%, foi o candidato e ex presidente Lula, que disputará  o segundo turno com Bolsonaro em 30 de outubro. O candidato e  atual 
presidente obteve 43,20% dos votos válidos, 6,1 milhões a menos que seu principal opositor. 5



2

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 7 de outubro de 202222

www.jcholambra.com

Opinião2

A polução brasileira foi às urnas, 
no dia 2 de outubro, para escolher 
seus  representantes no legislativo 
e no executivo, para os próximos 4 
anos.

De uma forma ordeira, pacífica, 
democrática e inteligente a votação 
ocorreu com muita tranquilidade, 
sem provocações e sem violência de 
ambos os lados.

A democracia é um estilo de vida 
e de organização do Estado em que 
a pluralidade de ideias e as diver-
sas representações segmentares da 
sociedade se fazem presentes. 

Todos os partidos políticos sérios 
centram seus programas  no desen-
volvimento do país e na melhoria 
da qualidade de vida da população.  
Porém, cada um deles se atém à uma 
ideologia de viés socialista ou libe-
ral. Cabe ao eleitor decidir qual me-
lhor atende aos seus anseios.

Ainda não conseguimos estabe-
lecer uma terceira vida democráti-
ca em que  o eleitor possa escolher 
uma governança com o melhor do 
socialismo e o melhor do capitalis-
mo, sem rótulos, medos ou mentiras.  

Mas, o mais importante é que na 

democracia o governo é da maio-
ria. Democracia sempre pressupõe 
a participação consciente do cida-
dão que pelo voto define qual ala 
ideológica estará no poder, caben-
do a minoria respeitar e participar. 

No dia 30 de outubro, estaremos 
escolhendo, em segundo turno, o go-
vernador do Estado de São Paulo e 
o presidente do Brasil.  Ainda vale a 
pena conferir as propostas de cada 
partido político e eliminar todas as 
fake news que pregam o ódio e men-
tira e em nada ajudam ao país.

Até lá!

Eleições 2022 – Primeiro turno

•  www.ponderando.online •  email: radeathayde@gmail.com 

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Contrariando as expecta-
tivas de muitos pessimistas 
e negacionistas, as eleições 
de domingo transcorreram 
na mais absoluta ordem, paz 
e tranquilidade. Claro que 
existiram pequenas ocorrên-
cias aqui e ali, mas nada que 
pudesse macular o admirável 
trabalho do TSE - Tribunal Su-
perior Eleitoral: do planeja-
mento nacional abrangente 
visando a segurança, à ex-
traordinária tecnologia de-
senvolvida colocando o país 
como, possivelmente, o mais 
avançado do mundo no ge-
renciamento de uma eleição 
majoritária.    

Fundamental recordar-se 
que não estamos falando de 
um país europeu ou latino-
-americano, com seus ter-
ritórios ocupando áreas de 
extensão territorial menores 

que a da maioria dos estados 
brasileiros.

Estamos falando de um 
país de dimensões continen-
tais, com uma geografia di-
versa - e com muitas de suas 
áreas dominadas pela comu-
nicação difícil, quase inexis-
tente – que oferece todas as 
dificuldades para o desenvol-
vimento e realização bem-su-
cedida de um projeto eleitoral 
da envergadura observada.

Com todos os obstáculos 
inerentes ao gigantismo ter-
ritorial do país, diversidade 
cultural e educacional incon-
sistente, sob a tutela do TSE 
- Tribunal Superior Eleitoral 
e TRE´s – fomos capazes de 
demonstrar ao mundo tecno-
logicamente avançado nossa 
capacitação resiliente dentro 
de um país com mais de 200 
milhões de habitantes, dos 

quais cerca de 150 milhões 
são eleitores, pouco politi-
zados, com educação formal 
ainda distante de atender a 
sua pujança econômica.

Potências econômicas e 
mais desenvolvidas ainda não 
foram capazes de divulgar o 
resultado de uma eleição – 
majoritária ou não – em cerca 
de hora após o seu término. O 
Brasil, sim! Memorável!

O país conheceu, de ma-
neira inequívoca, mais uma 
de suas espetaculares facetas 
escondidas sob a capa da ig-
norância política.

Festejemos e aplaudamos 
o enorme contingente, des-
conhecido da maioria da po-
pulação, responsável por este 
feito magnânimo: os homens 
e mulheres dedicados sob a 
tutela do TSE e TRE´s. 

Esse é o Brasil real. 

Eleições 2022. Vitória retumbante! 
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Esperamos que o frio diminua e nos 
deixe um pouco mais a vontade.

Ontem a tarde em Holambra ouvía-
mos o canto suave dos sábias. Com cer-
teza o calorzinho irá nos premiar com 
dias melhores!

As pessoas estão sempre aguardando 
que a primavera nos ajude, como sempre...

Há alguns dias eu estava a tarde sen-
tada em nosso rancho observando os 
pássaros, vi então um belo tucano que 
se aproximava, nessa hora não devemos 
fazer grandes movimentos; ele chega a 
margem da piscina e com seu bico enor-
me ele bebeu muita água, nessa hora 
continuei imóvel observando o pássaro, 
quando mais dois chegaram, eram três 
agora tomando água à vontade.

Os três se satisfizeram como deseja-
ram; lindíssimos, coloridos em tons ma-
ravilhosos se exibiam em demasia.

Enquanto apreciavamos a paisagem 
com tão lindas aves,tivemos uma tarde 
encantadora.

Adeus lindos tucanos,amanhã com 
certeza vocês virão tomar água nova-
mente,  para depois convidar seus ami-
gos e irem voar para bem longe!
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'30% dos casos de câncer de mama podem 
ser evitados', diz oncologista

   Outubro Rosa

Outubro é o mês dedica-
do à campanha de promoção 
da conscientização sobre o 
câncer de mama e de aler-
ta a respeito da importân-
cia de exames preventivos 
para o diagnóstico precoce 
da doença. Por essa razão 
o JC ouviu um especialista, 
que trás  uma abordagem 
importante sobre cuidados 
preventivos para as mulher. 
”Cerca de 30% dos casos 

de câncer de mama podem 
ser evitados com uma mu-
dança de comportamento. 
Atividades físicas regulares 
e alimentação saudável são 
fatores fundamentais para 
evitar esse tumor”, orienta 
o médico oncologista e pro-
fessor de doutorado Ramon 
Andrade de Mello. 

A campanha Outubro 
Rosa é um momento de aler-
ta sobre o papel da preven-

ção da doença, que pode ser 
feita com iniciativas simples 
no dia a dia. “A importância 
da atividade física está na 
sua capacidade de promo-
ver o equilíbrio dos níveis 
de hormônio, bem como re-
duzir o tempo do trânsito 
gastrointestinal e fortalecer 
as defesas do corpo”, detalha 
o oncologista. Segundo ele, 
aproximadamente 30 mi-
nutos de atividades físicas 
diárias já contribuem para 
melhorar a saúde: “Dispen-
sar o elevador e subir pelas 
escadas, descer alguns pon-
tos de ônibus antes do des-
tino e dar preferência para 
as caminhadas já fazem uma 
grande diferença”.

A obesidade é outro fa-
tor que deve ser revertido. 
O oncologista explica que o 
tecido gorduroso amplia a 
produção do hormônio es-
trogênio nas pessoas obesas 
e pode estar relacionado a 
um estado inflamatório sis-
têmico no indivíduo: “Nas 
mulheres, ele favorece o apa-
recimento de tumores como 
os de mama e endométrio”. 

O médico Ramon Andrade de Mello afirma que alimentação saudável e exercícios regulares ajudam a prevenir a doença

Holambra dobra número de exames de mamografia em outubro

A importância do Auto exame

Durante este mês, o número de mamografias dis-
poníveis por meio do sistema público municipal foi 
ampliado, passando de 40 para 80 procedimentos.

O exame deve ser realizado anualmente por mu-
lheres entre 40 e 69 anos.Todas as holambrenses 
desta faixa etária que não fizeram o procedimento 
nos últimos 12 meses devem ir, com Cartão Cidadão, 
até a Unidade Básica mais próxima de sua casa e so-
licitar a realização da mamografia. Não há necessida-
de de consulta médica prévia, nem fila de espera. Os 
exames agendados serão realizados ainda esse mês.

A mamografia normalmente é indicada para mulheres 
com idade superior dos 40 anos, porém ,mesmo mulheres 
com menos idade podem desenvolver o câncer de mama. 
E, é aí que entram o autoconhecimento e o autoexame. O 
autoexame não faz parte do rastreamento, como a mamo-
grafia, mas é parte do autoconhecimento e de ter a noção 
de que a doença existe.

O autoexame serve para a mulher aprender a identificar 
nodulações em sua mama, alterações na pele da mama e 
alterações do complexo aréolo-papilar. Através do autoexa-
me é possível fazer o diagnóstico de lesões a partir de 1cm. 
Na mamografia, que é o exame de rastreamento, é possí-
vel identificar lesões abaixo de 1cm e lesões precursoras – 
aquelas que identificam calcificações na mama.

Por isso, é fundamental uma 
alimentação rica em alimen-
tos de origem vegetal como 
frutas, legumes, verduras, 
cereais integrais, entre ou-
tros alimentos. A recomen-
dação é evitar os alimentos 
ultraprocessados, bebidas 
adoçadas e aqueles produ-
tos com muito sal.

“O consumo de álcool 
também deve ser feito de 
forma moderada e o tabaco 
precisa ser eliminado como 
forma de prevenção, não 
apenas do câncer de mama, 
mas de outros tumores on-

cológicos”, afirma Ramon de 
Mello. Segundo ele, a ama-
mentação deve ser estimula-
da. Ela contribui para a saú-
de da mulher e do bebê. Com 
o aleitamento, as mulheres 
têm redução de determi-
nados hormônios, que con-
tribuem para o surgimento 
desse tipo de câncer. “O alei-
tamento materno é ainda um 
promotor da eliminação e re-
novação de células passíveis 
de lesões no material gené-
tico, reduzindo as possibili-
dades do câncer de mama”, 
conclui o oncologista.
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Câmara promove audiência pública para discutir LOA

A Câmara Municipal de 
Holambra promoveu nesta 
quinta-feira, 06 de outubro, 
Audiência Pública para de-
bater a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). O projeto está 
em análise pela Comissão de 
Orçamento, Finanças e Con-
tabilidade da Casa de Leis e 
posteriormente será votado 
em Plenário. 

A proposta elaborada 
pelo Executivo, indicada no 
PL 027/2022, estima a re-
ceita e fixa a despesa mu-
nicipal em um total de R$ 
177.500.000,00 para o exer-
cício de 2023, contanto com 
a administração direta e in-
direta. No orçamento geral 
estão previstos o desenvol-
vimento de vários projetos, 
além da manutenção dos ser-
viços públicos, como a cons-
trução da Casa da Juventude 
e da Casa Dia do Idoso, ilumi-
nação pública em led, desas-
soreamento da lagoa Nossa 
Prainha. 

Ainda nesta semana, os 
vereadores indicaram ao Exe-
cutivo, na sessão realizada em 
03 de outubro, seis medidas 
de interesse público. O Jesus 
Aparecido de Souza, o Jesus 
da Farmácia, solicitou a cons-
trução de ponto de ônibus 
com cobertura e assento na 
HBR-155, próximo ao Sítio do 
Senhor Paulo Kievitsbosch no 
bairro Alegre.

A colocação de um marco 
de divisa na Estrada Munici-
pal Johannes Palmen (HBR-
253) a fim de demonstrar o 
limite de nosso município foi 
a indicação apresentada pelo 
Oriovaldo Venturini.

Enquanto Hermindo Felix 
pediu a manutenção da ilu-
minação pública nos bairros 
Jardim das Tulipas e Groot, 
além da realização de estu-
dos para a instalação de ba-
nheiros químicos nas proxi-
midades do Pronto Socorro 

Boletim Covid-19 – 6/10/22

Casos confirmados

Casos suspeitos Casos descartados

4916

0 10636

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4896 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na Policlínica Municipal

0     Isolamento domiciliar

0     Em internação hospitalar

 15552 Total de atendimentos

Municipal, para atender a 
necessidade da população 
devido à grande circulação 
em finais de semana e épocas 
festivas.

A realização de reparos, 
nivelamento e acabamentos 
finais nas tampas de bueiros 
na HBR-010 recentemente 
recapeada foi o pedido de 
Janderson Adriano Ribeiro, o 

Chiba.
As sessões ordinárias da 

Câmara Municipal de Ho-
lambra acontecem nas três 
primeiras segundas-feiras 
de cada mês. Os munícipes 
podem acompanhar os tra-
balhos presencialmente ou 
através da transmissão ao 
vivo nos meios de comunica-
ção do legislativo.
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Holambrenses repetem adesão a Bolsonaro e deputados 

apoiados pelo prefeito recebem expressiva votação
As eleições gerais leva-

ram mais de 9,6 mil holam-
brenses às urnas no último 
domingo, dia 2 de outubro, 
para manifestarem sua esco-
lha para cargos de deputado 
federal, estadual, senador, 
governador e presidente. A 
exemplo do que aconteceu 
há 4 anos, Jair Messias Bolso-
naro alcançou a maioria dos 
votos na cidade, com 61,60% 
em 2022 ante 61,56% em 
2018. Naquela oportunidade, 
Geraldo Alckmin, hoje vice na 
chapa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, ficou em 
segundo na preferência do 
eleitorado holambrense, com 
11,69% dos votos. Lula, esse 
ano, alcançou 29,60%.

Entre os deputados, os 
candidatos apoiados pelo 
prefeito Fernando Capato li-

deraram nas urnas. Barros 
Munhoz foi reeleito deputa-
do estadual com 2.410 votos, 
seguido pelo também reelei-
to Rafa Zimbaldi, que obteve 

791. Para o Congresso Na-
cional, Vanderlei Macris teve 
1.503 votos, seguido pela bol-
sonarista Carla Zambelli, com 
570. Macris, apesar do de-

sempenho expressivo em Ho-
lambra, não atingiu votação 
necessária para se reeleger.

Baleia Rossi, com 417 vo-
tos, e Arnaldo Jardim, com 
409, foram terceiro e quar-
to colocados no município, 
respectivamente. Ambos re-
eleitos para mais 4 anos de 
mandato.

Ouvido pelo Jornal da Ci-
dade, o prefeito Fernando 
Capato ressaltou a votação 
obtida pelos seus apadri-
nhados. “Foi um voto de re-
conhecimento dos eleitores 
de Holambra aos candidatos 
que ajudam a nossa cidade”, 
disse.

O governador Rodrigo 
Garcia, apoiado por Capato, 
foi o segundo mais bem co-
locado no município, com 
32,48% dos votos. Apesar 

disso, não disputará o segun-
do turno pelo Governo do Es-
tado. Tarcísio de Freitas, com 
46,89% dos votos em Holam-
bra, disputará com Fernando 
Haddad a responsabilidade 
de conduzir São Paulo pelos 
próximos 4 anos. Haddad ob-
teve 18,65% dos votos váli-
dos na cidade.

O pleito marcou ainda a 
eleição do Astronauta Mar-
cos Pontes ao Senado. Além 
do Estado, ele venceu as elei-
ções também em Holambra 
com 55,23% dos votos.

Vencedor do primeiro 
turno com 48,43%, Lula dis-
puta o segundo turno com 
Bolsonaro em 30 de outubro. 
O atual presidente obteve 
43,20% dos votos válidos, 
6,1 milhões a menos que seu 
principal opositor.

Prefeitura reforça importância da coleta de 
dados e comunica prorrogação de pesquisa

Senso 2022

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística pror-
rogou até o início de de-
zembro o prazo de coleta de 
informações para o Censo 
Demográfico 2022. Segundo 
o IBGE o adiamento dos tra-
balhos, previstos para serem 
encerrados em 31 de outu-
bro, ocorre em função de que 
apenas metade da população 
estimada do Brasil passou 
pelo processo até o momento. 
Ao todo, 140 mil recenseado-
res trabalham na campanha.

O Censo é considerado 
a pesquisa estatística mais 
importante realizada no 
país, com visitas previstas 
aos 89 milhões de domicí-
lios dos 5.570 municípios 

espalhados pelo território 
nacional.

Além de contabilizar a 
população brasileira, os 
números do Censo tam-
bém fornecem informações 
sobre frequência à escola, 
renda, taxa de ocupação, co-
bertura de coleta de lixo, sa-
neamento, energia pública e 
acesso à internet.

“Os dados deste trabalho 
são importantíssimos para 
que possamos tomar deci-
sões sobre serviços básicos, 
como números de postos de 
saúde e escolas, e elaborar 
políticas públicas para me-
lhor atender a população”, ex-
plicou o diretor municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

e Habitação, Reinaldo Pavão. 
“Pedimos para que todos os 
holambrenses recebam os re-
censeadores em suas casas”. 
Eles trabalham uniformiza-
dos com bonés e coletes e 
usam crachás. Quem desejar 
confirmar a identidade do 

recenseador pode ligar para 
0800 721 8181 ou acessar o 
site www.ibge.gov.br. Apenas 
um morador responde por 
todo o domicílio e o questio-
nário leva, em média, 15 mi-
nutos para ser respondido. As 
informações fornecidas são 

confidenciais e protegidas 
por sigilo.

Segundo o Instituto, 
4.529 pessoas passaram 
pelo recenseamento em 
Holambra de 1º de agosto 
até agora, o que representa 
29,02% da população esti-
mada do município.

Ainda de acordo com o 
IBGE, até a última semana de 
setembro, cerca de 103 mi-
lhões de brasileiros - algo pró-
ximo de 45% da população 
- foram recenseados. Durante 
o último Censo, realizado em 
2010, 92 milhões de pessoas 
foram recenseadas apenas no 
primeiro mês da operação, 
número equivalente a 48% da 
população no período.
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Aluna: Julia Maria de Avila

Vem aí a Edição Especial 
Impressa para comemorar 

o aniversário da cidade!
Holambra completará 31 anos de emancipação 
política no dia 27 de outubro e o Jornal da Cidade de 
Holambra circulará uma Edição Especial Impressa 
no dia 26/10.

Solicite a tabela e reserve já o seu espaço:
        (19) 99618-1493

A sucessão familiar em empresas 
do agronegócio assim como para os 
produtores rurais, ambos ainda que 
de pequeno porte, é uma questão que 
precisa ser planejada desde o início, 
preparando os familiares para todas 
as adversidades que possam surgir no 
meio do caminho. 

Apesar dos laços afetivos, o profis-
sionalismo deve permanecer. Não é raro 
nos depararmos com conflitos familia-
res e grandes prejuízos quando alguns 
pontos são descuidados, o que coloca 
por água abaixo tudo o que foi constru-
ído por anos e todo o empenho que se 
teve a fim de buscar reconhecimento e 
sucesso.

Uma empresa sólida no mercado 
apresenta grandes vantagens: mais visi-
bilidade, maior autoridade e, inclusive, 
facilidade em processos mais burocráti-
cos, como o de conseguir bons emprés-
timos financeiros. A sucessão familiar, 
por esses e outros motivos, pode ser 
o desejo de muitos empreendedores e 
produtores rurais. 

Ainda que as famílias sejam unidas 
e bem estruturadas, é importante não 
negligenciar o fato de que desentendi-
mentos possam surgir e arruinar tudo 
o que foi construído. O planejamento 
precisa ser feito desde cedo, trazendo, 
inclusive, discussão acerca do assunto 
em conversas familiares mais infor-
mais, como no momento da refeição. Os 
herdeiros precisam saber o que se es-
pera deles, assim como os fundadores 
precisam entender se seus sucessores 
estão preparados e determinados a dar 

continuação.
Importante ainda salientar que a 

escolha da atividade de gestão deve ser 
feita medindo quem tem mais capacida-
de e motivação para administrar e sa-
ber continuar transmitindo os valores 
do negócio para a sociedade.

Outro fator necessário é que o fu-
turo líder tenha os mesmos interesses, 
objetivos e convicções a respeito da 
empresa, para que não surjam grandes 
dificuldades no futuro.

Para todos os casos, há sugestão 
também de ter especialistas que auxi-
liem o processo, como um advogado 
para orientar com relação as leis, con-
tratos e outras formalidades necessá-
rias, coachings ou cursos específicos 
que encaminhem na atuação de admi-
nistrar e cuidar do patrimônio.

Portanto, faça um planejamento 
desde cedo, envolva a família, seja ra-
cional, ensine e treine os futuros suces-
sores, passe sua experiência, invista em 
cursos e tenha profissionais de confian-
ça.

Segundo especialistas, é comum 
acontecer de ao se chegar na 3ª geração 
dos sucessores, haver conflitos judi-
ciais. Isso porque alguns agregados en-
volvidos (como noras, genros e outros) 
começam a questionar o desequilíbrio 
com relação à partilha. 

O planejamento envolvendo o as-
pecto mais jurídico precisa ser feito 
junto a um profissional especializado, 
e algumas prevenções, como: fazer um 
testamento detalhando como será a 
partilha e qual a função de cada um na 

empresa, fazer suas doações e cessões 
de cotas para cada herdeiro ainda em 
vida, investir em um seguro de vida, 
conta conjunta no banco e outros com 
certeza evitarão futuros desentendi-
mentos.

Um tributo necessário para que 
a sucessão se dê é o ITCMD (imposto 
relacionado a doações e herança), cuja 
alíquota varia em cada Estado. Além de 
haver ainda as tarifações judiciais ou 
administrativas, que podem ser mais 
altas ou complicadas quando não hou-
ver testamento ou algum tipo de docu-
mento judicial antes do falecimento do 
fundador.

Importante lembrar ainda que a su-
cessão familiar não deve ser encarada 
como uma simples herança, mas deve 
ser levada a sério, e por esse motivo, 
bem programada, para que o negócio 
continue prosperando. Não negligencie 
fatos que possam influenciar no futuro 
da empresa. 

No contexto do direito de sucessão, 
a Holding Familiar é uma boa estratégia 
para executar o planejamento dessa 
sucessão. Por meio dela, pode-se ad-
ministrar o patrimônio de forma mais 
eficiente, além de facilitar todo o proce-
dimento após o falecimento do titular.

A holding familiar é, então, uma 
forma de transmissão do patrimônio 
aos sucessores enquanto o titular ainda 
se encontra vivo. No contrato social, os 
sucessores são colocados como sócios 
junto com o titular do patrimônio, com 
isso, cada uma das pessoas detém cotas. 
Apesar dessa transferência, nesse con-

texto da holding, o titular ainda conti-
nua no controle e na administração do 
patrimônio.

Procedimento da Holding
É necessário fazer um contrato so-

cial, no qual serão estabelecidos os só-
cios, sucessores e tipo societário (S/A 
ou LTDA). Nesse estatuto, também se-
rão colocadas as regras de administra-
ção, de sucessão e a parte da cota que 
cabe a cada um. Essas cotas, que são 
doadas ainda antes do falecimento do 
titular, são feitas com reserva de usu-
fruto vitalício.

Dentre os bens que integram uma 
holding, é possível existir: imóveis, bens 
móveis, títulos privados, ações, valores 
em dinheiro, direitos contratuais, pro-
priedades intelectuais.

Outras diretrizes, como cláusulas 
de impenhorabilidade, inalienabilida-
de, incomunicabilidade, hipóteses so-
bre doação, também são recomendadas 
no documento. Nessa parte, é aconse-
lhável ter o acompanhamento de um 
advogado especialista na área.

Após o falecimento do titular, os 
sucessores farão a averbação do óbito.

Vantagens
• simplifica o planejamento da 

sucessão familiar;
• há benefício tributário, ao 

deixar de recolher o imposto de renda 
como pessoa física e passar a recolher 
como pessoa jurídica;

distribui o patrimônio ainda em 
vida, evitando dores de cabeça aos her-

deiros e sucessores;
evita brigas, justamente porque já 

está tudo decidido no documento; 
há um ITCMD de valor mais baixo, 

pois a base de cálculo é menor, abran-
gendo cada cota;

haverá proteção do patrimônio do 
titular;

elimina a necessidade de abrir do-
cumento de partilha ou inventário;

impede que alguns sucessores (no 
caso de não serem desejados pela famí-
lia) tenham alcance ao patrimônio do 
titular.

Verificamos, então, que a estratégia 
da holding familiar traz vários benefícios, 
principalmente no processo do planeja-
mento da sucessão, protegendo o patri-
mônio e diminuindo a burocracia existen-
te após o falecimento do titular. 

E na semana que vem continuamos, 
até lá!!

Sucessão familiar – holding (parte 1)

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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Confira a tabela de jogos da 12ª rodada:

Confira os resultados dos jogos da última semana:

Sexta-feira, 7 de outubro, 19h: Tamo Junto x Los Hermanos (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 7 de outubro, 20h45: Grêmio Holambra x Vila Nova (Estádio Municipal)

Sábado, 8 de outubro, 14h45: Jack Flores x Joinville (Estádio Municipal)

Sábado, 8 de outubro, 16h30: Internacional x CRB (Estádio Municipal)

Sábado, 8 de outubro, 18h20: Galáticos x Galunáticos (Estádio Municipal)

Domingo, 9 de outubro, 8h30: Real Conquista x Figueirense (Estádio Municipal)

Domingo, 9 de outubro, 10h30: Nacional x Brasiliense (Estádio Municipal)

Domingo, 9 de outubro, 8h30: Tokka Natural x Resenha (Campo do Fundão)

Domingo, 9 de outubro, 10h30: Bar Sem Lona x Imigrantes (Campo do Fundão)

Grêmio Holambra 0 x 5 Imigrantes

Joinville 0 x 2 Tamo Junto

Amadorzão já soma 7 gols 
em dois jogos na 11a rodada

O sábado, 1° de outubro, 
foi marcado por dois jogos 
válidos pela 11ª rodada do 
Campeonato de Futebol Ama-
dor de Holambra. As partidas 
balançaram por sete vezes as 
redes do Estádio Municipal 
Zeno Capato. O Imigrantes 
goleou o Grêmio Holambra 

por 5 a 0. O Tamo Junto, por 
sua vez, fez 2 no Joinville, que 
não marcou. As partidas esta-
vam previstas para os dias 24 
e 22 de setembro, respectiva-
mente, mas foram canceladas 
por discussões em campo e 
pela chuva.

Esta semana terá início a 

12ª rodada da competição. 
Dezoito equipes disputam o 
título do torneio. A final está 
prevista para acontecer no 
dia 10 de dezembro. Os times 
campeão e vice-campeão, o ar-
tilheiro do torneio e o goleiro 
menos vazado da competição 
receberão troféus e medalhas.

Senac Mogi Guaçu 
oferece mais de mil vagas 

para formação gratuita

Por meio do Programa 
Senac de Gratuidade, o Se-
nac Mogi Guaçu concederá, 
até o final de 2022, mais 
de 1.000 bolsas de estudos 
com 100% de isenção. São 
dezenas de cursos livres e 
técnicos, além das opções 
de curta duração do Senac 
Online – ao vivo. Há op-
ções nas áreas de gestão e 
negócios; beleza e estética; 
comunicação e marketing; 
desenvolvimento social; 
design, artes e arquitetura; 
gastronomia e alimentação; 

moda; saúde; tecnologia da 
informação; turismo e hos-
pitalidade. 

Para ter acesso à bolsa, 
o candidato deve compro-
var renda familiar mensal 
por pessoa de até dois sa-
lários mínimos federais e 
fazer sua inscrição 20 dias 
antes do início do curso es-
colhido, sempre a partir do 
meio-dia, pelo site do Pro-
grama Senac de Gratuidade. 
As inscrições são por ordem 
de chegada em uma fila de 
espera virtual.

Além da mensalidade, alunos também 
recebem sem custo todo material 

pedagógico necessário
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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 
plantar (olho de peixe), unha encravada com 
correção “clip system”.  Dorien Podóloga. Te-
lefone: (19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmi-
ca, texturas e novas tendências. Técnica pro-
fissional 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 ● ● DIVERSOS ●

Quando compreenderes que és o artífice de tua felicidade,  
nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela.

Holambra, 03 de outubro de 2022.

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 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no dia vinte e nove do mês de outubro 
do ano de dois mil e vinte e dois (29/10/2022), no 
salão do Espaço Cultural 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. Apresentação e aprovação do Projeto de 
Melhorias da Segurança;
2. Apresentação e aprovação do Projeto de 
Energia Fotovoltaica.

NOTAS:
1) É lícito aos senhores associados se fazerem 
representar na Assembleia ora convocada por 
meio de procuradores com poderes específicos, 
conforme 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 
Associação dos Proprietários do Residencial Palm 
Park; 
3) A ausência dos senhores associados na 
Assembleia Geral Ordinária não os desobriga de 
aceitarem como tácita concordância os assuntos 
que forem tratados e deliberados.

Atenciosamente,

HERMANUS G. A. J. WIGMAN 
Presidente da APRPP

● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- 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
Envie seu currículo para o email vagas@lisaflora.com.br  

ou pelo        (19) 99689.9466  (somente mensagem não recebemos ligações)

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

Analista de RH (Generalista)

Empresa localizada na Cooperativa Veiling Holambra, 
contrata Analista de RH Generalista. Profissional 
será responsável por todos os subsistemas de RH. 
Desejável formação em Psicologia ou Administração; 
transporte próprio; desejável residir em Holambra, 
Sto Antônio de Posse ou Jaguariúna. 
- Horário de trabalho Comercial 
- Salário à combinar. 

Interessados encaminhar o currículo para: 
holambrarecruta@gmail.com até 07/10/2022.
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Teatro 

‘As Memórias de 
van Gogh’ estreia 

em Holambra nesse 
final de semana

A história do pintor holandês chega aos palcos 
idealizada por artistas de Holambra

Inspirada na biografia e 
nas cartas do próprio pin-
tor holandês, a peça retrata 
a história de Vincent Van 
Gogh, por meio de suas me-
mórias e de testemunhos 
daqueles que conviveram 
com ele durante sua vida. 
O espetáculo autoral pro-
põe um novo olhar e tenta 
ainda compreender alguns 
momentos que são mistério 
até hoje. Uma celebração po-
ética e musical para imergir 
no mundo de Vincent e des-
cobrir toda a beleza por trás 
de suas obras.

Gabriella Giordano foi 
quem escreveu a peça, ela 
revela que ver esse texto ga-
nhar vida no teatro é algo 
emocionante. “A escolha de 
quais momentos retratar so-
bre a vida de Van Gogh foi 
algo que, de certa forma, teve 
uma influência pessoal, mui-

tos deles me afetam de dife-
rentes formas. Vivenciar as 
cenas sendo criadas e o espe-
táculo ganhando vida  é algo 
mágico e incrível, e a todo 
momento eu fui surpreendi-
da. Ficou sensível e poético, 
muito além do que eu imagi-
nava.”

O elenco é composto por 
atores da nossa região como 
Bruno Giordano, Cláudio Ra-
mos, Dani Elpidio, Gabriel 
Expedito, Gabriella Giordano, 
Letícia Romão, Lucas Siquei-
ra e Thiago Lobato

O espetáculo convida o 
público para conhecer mo-
mentos marcantes da vida do 
pintor e ainda compartilhar 
das suas alegrias e curiosi-
dades. Conheça de perto mo-
mentos marcates de sua vida  
enquanto se deixa levar por 
suas obras em uma colorida 
e emocionante apresentação. 

Serviço:
Espetáculo: As Memórias de Van Gogh
Classificação: Livre

Direção: Fábio Juneo
Texto:  Gabriella Giordano
Trilha sonora: Bruno Giordano e Gabriella Giordano

Data: 08 e 09 de Outubro
Horário: 19h30
Local: Teatro Municipal de Holambra - R. Muscarias, 1-91 - 
Morada das Flores, Holambra – SP
Ingressos: Entrada Gratuita
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Aniversário com show de Thaeme e Thiago

Programação 
gratuita de 
aniversário:

No dia 27 de outubro, data do aniver-
sário da cidade, um Ato Cívico será pro-
movido pela Prefeitura a partir das 9h no 
Paço Municipal. Durante o evento estão 
previstas apresentações dos Gaiteiros de 
Holambra, do grupo de dança típica ho-
landesa, da Fanfarra Amigos de Holam-
bra e do Coral do Grupo Reviver, da Ter-
ceira Idade. O evento também contará 
com declamação de poema e a partici-
pação de alunos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e das Escolas Acalanto e 
Parque dos Ipês. Ao final, degustação do 
bolo de aniversário e chuva de pétalas.

A Quinta-Feira de Sabores, realizada 
na Praça dos Imigrantes entre 17h e 22h, 
não ficará de fora das comemorações. O 
grupo de pagode Pura Opção vai agitar o espaço com 
muita música ao vivo e a tradicional diversidade gas-
tronômica do evento.

Na sexta e no sábado, dias 28 e 29, ocorrerão apre-
sentações musicais na Rua da Amizade (Rua Coberta), 
começando com shows gospel a partir das 19h30.

Para finalizar a celebração, no sábado, Bruno Va-
lente abre a noite com muito sertanejo e country. Em 
seguida, Thaeme e Thiago, cantores apadrinhados 

por Sorocaba, da dupla com Fernando, 
prometem resgatar vários estilos dife-
rentes, homenageando diversos ritmos 
brasileiros como o pagode e o forró, 
sem deixar de lado as raízes e os suces-
sos “Deserto”, “O que acontece na bala-
da”, entre outros emplacados em rádios 
por todo o país e com milhões de repro-
duções em plataformas de streaming. 
São 7 discos e 4 DVDs lançados em 9 
anos de carreira.

“Preparamos uma programação di-
versificada, com atrações para as crian-
ças, os jovens e os adultos, para que to-
dos tenham a oportunidade de celebrar 
esta data tão especial”, disse o prefeito 
Fernando Capato. “A apresentação de 

Thaeme e Thiago, uma dupla com projeção e sucesso 
nacional, será um presente especial à nossa cidade”.

Ainda no dia 29, o Moinho Povos Unidos inaugura 
a exposição permanente de quadros intitulada “His-
tórias que movem moinhos”, com entrada gratuita 
para moradores que apresentarem o Cartão Cidadão. 
O acesso será pago para turistas e visitantes durante 
todo o horário de funcionamento do atrativo, de quar-
ta-feira a domingo, das 10h às 17h.

8 de outubro, às 19h:
Sessão de Cinema com o fil-
me Luca
Local: Escola Recanto das 
Palmeiras, no Palmeiras

8 de outubro, às 19h30:
Espetáculo “Memórias de 
Van Gogh”
Local: Teatro Municipal, no 
Morada das Flores

9 de outubro, às 19h30:
Espetáculo “Memórias de 
Van Gogh”
Local: Teatro Municipal, no 
Morada das Flores

11 de outubro, às 19h30:
Sessão de Cinema com o fil-
me Trolls 2
Local: Parque Cidade das 
Crianças

12 de outubro, a partir das 
13h (Dia das Crianças):
Shows de mágica e de palha-
ços, apresentação de teatro, 
brinquedos infláveis e distri-
buição gratuita de algodão-
-doce e pipoca
Local: Parque Cidade das 
Crianças

15 de outubro, às 19h:
Sessão de Cinema com o fil-
me Pets Unidos
Local: Salão Comunitário do 
bairro Fundão

22 de outubro, a partir das 
9h:
Brincando no Bairro com 
brinquedos infláveis, pintura 
facial, atividades esportivas, 
gincanas e distribuição de 
pipoca e algodão-doce
Local: Praça dos Imigrantes, 
no Imigrantes

22 de outubro, às 19h:
Espetáculo Édipo Rei - classi-
ficação indicativa 13 anos
Local: Teatro Municipal, no 
Morada das Flores

23 de outubro, às 19h:
Espetáculo Édipo Rei - classi-
ficação indicativa 13 anos
Local: Teatro Municipal, no 
Morada das Flores

27 de outubro, a partir das 
9h:
Ato Cívico com apresenta-
ções artísticas dos Gaiteiros 
de Holambra, Grupo Reviver, 
dança típica holandesa, Fan-
farra Amigos de Holambra, 
chuva de pétalas e degusta-
ção de bolo
Local: Paço Municipal

27 de outubro, a partir das 
17h:
Show do Grupo Pura Opção 
na Quinta-feira de Sabores
Local: Praça dos Imigrantes, 
no Imigrantes

28 de outubro, a partir das 
19h30:
Shows Gospel
Local: Rua da Amizade (Rua 
Coberta)

29 de outubro, às 9h:
Inauguração da Exposição 
Permanente “Histórias que 
movem moinhos”
Local: Moinho Povos Unidos
Gratuito apenas para mora-
dores com Cartão Cidadão

29 de outubro, a partir das 
19h30:
Shows de Thaeme e Thiago e 
de Bruno Valente
Local: Rua da Amizade (Rua 
Coberta)

Cidade das Flores completa 
31 anos e Prefeitura 
divulga programação

Holambra completa, no dia 
27 de outubro, 31 anos de eman-
cipação político-administrativa. 
Para celebrar a data, a Prefeitura 
preparou uma programação es-
pecial e gratuita durante todo o 
mês – começando no dia 8, com 
sessão de cinema na Escola Mu-
nicipal Recanto das Palmeiras 
e terminando no dia 29,  com 
grande show da dupla Thaeme e 
Thiago na Rua da Amizade.

As atividades terão início neste 
sábado, às 19h, com a exibição do 
filme Luca, uma animação da Dis-
ney, aberta a toda a família na uni-
dade escolar do bairro Palmeiras. 
No mesmo dia, às 19h30, holam-
brenses poderão curtir o espetá-
culo “Memórias de Van Gogh”, em 
cartaz no Teatro Municipal. Do-
mingo, dia 9, no mesmo horário, a 
peça será reapresentada.

O cinema volta à programa-
ção no dia 11, véspera do Dia das 
Crianças: desta vez, a meninada 
irá curtir a exibição de Trolls 2 no 
Parque Cidade das Crianças, às 
19h30. No mesmo local, na quar-
ta-feira (12), a partir das 13h, 
shows de mágica e de palhaços, 
apresentação de teatro, brinque-
dos infláveis, além da distribuição 
gratuita de algodão-doce e pipoca 
prometem animar o dia dedicado 
aos pequenos.

No sábado, dia 15, o filme 
Pets Unidos será exibido no 
Salão Comunitário do bairro 
Fundão, a partir das 19h. A fes-
ta chega ao Imigrantes no dia 
22 de outubro, quando a crian-
çada poderá se divertir a valer 
com brinquedos infláveis, pin-
tura facial, atividades esporti-
vas, gincanas e distribuição de 

pipoca 
e algo-
dão-do-
ce em mais 
uma edição do Brin-
cando no Bairro, que ocorre-
rá na praça da Quinta-feira de 
Sabores entre 9h e 14h. Mais 
tarde, às 19h, no Teatro Mu-
nicipal, é a vez do espetáculo 
Édipo Rei ser encenado. No do-
mingo (23) a peça volta a ser 
apresentada nos mesmos local 
e horário.

“As sessões de cinema e as 
apresentações de teatro contam 
com número de vagas limitado 
para garantir a segurança e co-
modidade de todos”, explicou a 
diretora municipal de Turismo 
e Cultura, Alessandra Caratti. Se-
gundo ela a entrada se dará por 
ordem de chegada.
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Emissora de TV se joga nos games

O SBT confirmou presença na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show (BGS). Além de patrocinar o evento, 
entre os dias 6 a 12 de outubro, o público poderá visitar um estande da emissora cheio de atrações. O evento promete surpreender 

os fãs dos conteúdos e dos talentos do SBT.No estande assinado pela vertical SBT Games, os visitantes poderão vivenciar uma completa 
imersão em uma arena gamer, que contará com diversos campeonatos, presença de artistas da casa, influenciadores do mundo geek, navegar pelo 

SBT VERSO, entre outros.Nomes como Patricia Abravanel, Celso Portiolli, Teo Jose, Sophia Valverde, Igor Jansen, João Pedro Delfino (Pinóquio), Fred Ring, Ana 
Zimmermann, Nicholas Torres, Kevim Marley, Enzo Krieger, Rodrigo Piologo, Ravena Dutra, Wesley Rodrigues (Lindinho) e João Carlos Silva de Souza (Kenno) 
já estão confirmados.Todo o conte&ua cute;do do SBT disponível na feira, poderá ser assistido nas redes sociais e no canal oficial do SBT Games na plataforma 
gratuita Twitch.

Gaúcho não conseguiu agradar o 
paladar dos jurados

Gente, o quarto episódio do MasterChef Profissionais 
foi marcado pela eliminação de Hichel na terça-feira (4). 
Gaúcho de Porto Alegre e morador de Sorocaba, no in-
terior de São Paulo, ele não conseguiu agradar o paladar 
dos jurados ao preparar um prato com três texturas de 
queijo camembert. Com 1 hora e 15 minutos disponíveis 
para a execução da receita, o concorrente decidiu fazer 
uma salada com mix de folhas, figo e tomate. O resultado, 
no entanto, não foi satisfatório. “Faltou trabalho, faltou 
sentido, faltou nexo, faltou elaboração”, lamentou a chef 
Helena Rizzo.  

Zezé Di Camargo leva seu show  para o Brasil à fora

Boas parcerias

“Rústico” é mais do que o título do projeto solo de Zezé Di Camargo. É o sinônimo do estilo de 
vida que o cantor e compositor escolheu para viver desde que começou a pandemia. O resul-
tado traz DVD, EPs e show, que tem percorrido o Brasil  com direção de Emmanoel Camargo, 
empresário e irmão do artista.  No repertório, músicas do projeto solo de Zezé Di Camargo, 
como “Banalizaram”, “Pedras” “Fraude”, “35 latas de cerveja” e “Vou ter que tomar uma”. Ele tam-
bém relembra hits de sua autoria e canções da trajetória da dupla que tem com o irmão Lu-
ciano. Sendo assim, clássicos como “É o amor”, “Muda de Vida”, &quo t;Dois Corações”, “Pão de 
amém” e “Flores em Vida” . Com a ausência dos shows, voltei às origens. Na época, levei a minha 
mulher e os meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o 
meu jeito de ser. É bem assim: plantar os sonhos na minha terra”, afirma Zezé Di Camargo. Mas 
ele já avisa de antemão: “esse trabalho solo não significa uma separação do mano, mas, sim, 
um projeto pessoal pelo qual vem se empenhando há bastante tempo.  A dupla continua e 
com 30 anos de estrada. Somos uma marca”.

Iniciada meses antes da pandemia com 
algumas composições, a parceria dos 
compositores Vinícius Cantuária e Zeca 
Baleiro se estendeu durante os meses de 
isolamento, e é agora celebrada com o ál-
bum “Naus” e uma turnê, que estreia neste 
final de semana em São Paulo. Os shows 
acontecem nesta sexta e sábado (8 e 9), 
no Sesc Pinheiros, zona oeste da cidade. 
No disco, de feitura simples, quase artesa-
nal, Vinícius e Zeca se dividem entre vocais, violões, guitarras, synths, baixos e percussões, e 
contam com algumas participações pontuais. Assim também será no show da turnê “Naus”, 
que reunirá canções do álbum “Naus” como “Relento”, “Sol da Beleza” e “Carona”, entre sucessos 
dos artistas como “Lua e Estrela”, “Só Você”, “Bandeira” e “Telegrama”.


