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Os deputados Federal Baleia Rossi e Estadual Barros Munhoz estiveram nos últimos dias em visita na cidade. Durante encontros com 
o prefeito, Fernando Capato; e o vice, Miguel Esperança, diretores municipais, vereadores e lideranças, os parlamentares destinaram 
R$ 100 mil para custeio em saúde e um novo caminhão pipa, avaliado em R$ 350 mil.

Fiéis comemoram Dia do Padroeiro e do Trabalhador Rural Internacional e Mercenários 
fazem final no domingo

Inscrições 
para 
concurso 
do Cismetro 
são 
prorrogadas 
e podem ser 
feitas até 
dia 5

Vinte cinco de maio é o Dia do Padroeiro de 
Holambra e do Trabalhador Rural. Porém, neste 
ano, as comemorações acontecerão hoje, 
feriado municipal. E para festejar e agradecer 
a Deus pela data será celebrada uma Missa, às 
19h30, na matriz, com o ofertório dos produtos 
produzidos pelos trabalhadores rurais. Vale 
lembrar que serviços e espaços públicos de 
Holambra tem sua rotina de funcionamento 
alterada nesta sexta-feira. 

No domingo, a cidade 
conhecerá o campeão 
do Campeonato Sênior 
de futebol – para 
participantes acima de 
45. A disputa será no 
domingo, às 10 horas,  
no Estádio Zeno 
Capato.8 11 9
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Deputados visitam Holambra 
e liberam recursos
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Opinião2
O Espírito Santo é uma das 

três pessoas reveladas por Je-
sus Cristo e teria vindo dos céus 
sobre os Apóstolos e a Virgem 
Maria cinquenta dias após a 
Páscoa. Por isso, a festa litúrgi-
ca é chamada de Pentecostes e 
observada pela Igreja Católica 
desde sua origem.

Em Portugal, a rainha Isa-
bel (1285-1325) foi a respon-
sável pelo impulso dado à cele-

bração. A soberana tornou-se 
protetora da Irmandade do 
Espírito Santo e se envolveu na 
construção da igreja do mesmo 
nome na cidade de Alenquer.

Assim, a rainha promovia 
as procissões e festejos no dia 
de Pentecostes. Do continente, 
a solenidade se deslocou ao 
arquipélago dos Açores. Mais 
tarde, quando os portugueses 
chegaram para colonizar os 

territórios na América que se-
riam o Brasil, trouxeram esta 
festa.

O Padroeiro de Holambra é o 
Divino Espírito Santo. Esta data 
é comemorada, em Holambra e 
muitos outros municípios, como 
feriado para cristãos e não cris-
tãos. É um tempo para as pes-
soas refletirem  em suas vidas e 
pedir para Deus iluminar nossa 
caminhada humana.

Festa do Padroeiro de Holambra
Histórias de Dona Ilda

terraços do hotel, as cadeiras 
preguiçosas ao redor da piscina,  
tudo formando um conjunto har-
monioso. E sobre a toalha branca 
da mesa onde escrevo, minhas 
flores do campo emolduram esse 
quadro, que procuro sorver com 
paz de alma e de coração!

Amanhã devo iniciar a convite 
da citada “Casa da Cultura”, um 
seminário sobre “Corrosão do es-
malte da porcelana sem o uso de 
ácido”, pesquisa que desenvolvi 
com bons resultados, pois, até 
então, se usava o perigosíssimo 
ácido fluorídrico para esse mes-
mo fim. Na quarta-feira deverei 
fazer uma palestra sobre “Criativi-
dade e renovação na Pintura em 
Porcelana”.

Tenho muita fé em ver essa 
modalidade ser aceita como arte 
e não apenas como arte decora-
tiva. Há 10 anos argumento em 
quase todas as capitais do país, 
durante congressos ou encon-
tros de arte.

Constrange-me um pouco falar 
sobre minha atividade pessoal. 
Mas, acredito ser válido contar aos 
meus leitores que aqui no sul do 
país, uma Casa da Cultura tomou 
conhecimento de meu trabalho e 
requisitou minha presença.

Por isso, nunca poderia deixar 
de vir! A chegada recompensou 
minha vinda, pois, com a tão de-
cantada gentileza da “Terra dos 
Príncipes”, logo de madrugada, 
nem sinto mais frio, de tanto ca-
lor humano que recebi!

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

Lembranças 
de maio
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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

Possivelmente dada a mi-
nha condição de aposenta-
do – condição que, a não ser 
por motivo de força maior, 
ninguém dela devia fazer 
uso integralmente e que a 
tantos leva ao caminho do 
declínio físico e mental, co-
loco meus neurônios para 
trabalhar aqui, muitas ve-
zes com um certo constran-
gimento. Expondo temas 
abrangentes sobre política, 
sociais, contemporâneos, 
educação, saúde, pessoas, 
equilíbrio, nem sempre os 
quadros apresentados refle-
tem a alegria da vida; muito 
pelo contrário.

Passando os olhos pelo 
noticiário de hoje parece ser 
que já o tinha lido durante a 
semana passada, agora com 
novos atores: além do políti-
co, corriqueiro, feminicídios 
em expansão – não pouco 
violentos – onde até um car-
taz foi estendido no Festival 
de Cannes com os nomes de 
129 mulheres assassinadas, 
envenamento de familiares, 
tiroteios indiscriminados em 
favelas e bares a granel, per-
das de vidas por um celular.

É certo que não é pe-
queno o contingente que 
considera estes fatos do 
cotidiano normais, ou seja, 
que sempre foi assim! Não 
comungo dessa perspectiva. 
A globalização da economia 
trouxe consigo a globaliza-
ção da violência onde até 
o presidente da República, 
em discurso recente, bradou 
aos quatro ventos que “todo 
brasileiro tem direito a uma 
arma de fogo”. E mais, no ini-
cio do ano passado zerou o 
imposto de importação de 
revólveres e pistolas!

Parece que os morticí-
nios quase semanais que 
ocorrem nos Estados Unidos 
– onde a compra de armas, 
até de grosso calibre são li-
beradas – com dezenas de 
mortes por razões, inclusive 
ideológicas, não servem de 
exemplo assustador a qual-
quer processo civilizador.

E enquanto redijo, ago-
ra, chega a notícia: mais um 
tiroteio em escola de ensino 
fundamental (com alunos de 
5 a 10 anos) no Texas, Estados 
Unidos, deixou pelo menos  
21 mortos na terça-feira (24). 

19 eram crianças e dois adul-
tos. O agressor: um jovem de 
18 anos. Sem comentário, se-
nhor presidente!!!

Argumenta-se: nós não 
somos os EstadosUnidos! 
Mas, como se sabe, temos 
uma tendência de copiar 
seu modo de vida em tudo, 
ou não?

E para encerrar este ca-
pítulo na mesma linha de 
pensamento sugiro a leitu-
ra de uma  impressionante 
matéria, publicada pela BBC, 
sobre a Finlandia e as som-
bras que pairam sobre paí-
ses como esse, nórdico, em 
“tempos desde sempre”.

Acesse https://g1.
g l o b o . c o m / m u n d o /
n o t i c i a / 2 0 2 2 / 0 5 / 2 3 / c o -
mo-finlandia-se-prepara-ha-
-decadas-para-potencial-
-conflito-com-a-russia.ghtml

Não poderia fechar o 
texto sem citar famosa e ge-
nial frase de Albert Einstein: 
“Duas coisas são infinitas: o 
universo e a estupidez hu-
mana. Mas, em relação ao 
universo, ainda não tenho 
certeza absoluta.”

Em tempos desde sempre

Cinco horas e trinta minutos 
de um dia de maio. Chego a Join-
ville após 8 horas de viagem. A 
madrugada escura e a neblina 
densa fazem das luzes da rodo-
viária verdadeiras lanternas aver-
melhadas.

Desço do ônibus preocupada 
em retirar minha bagagem.

- Dona Ilda! Dona Ilda! Ouço 
num tom cantadinho, tão gosto-
so, do sulino.

Levo um susto! Em minha frente 
uma doce e linda catarinense, ca-
belos louros, com uma braçada de 
flores do campo e um cartão: “Ami-
ga Ilda, estamos felizes com sua 
chegada. Sinta-se bem em nossa 
querida Joinville. Carinhosamen-
te, Albertina Ferraz Tuma, Direto-
ra, Coordenadores, Professores e 
Amigos da Casa da Cultura”.

Não consigo esconder as lágri-
mas e lhe digo:

- Já recebi muitas flores, mas 
de madrugada é a primeira vez 
em toda a minha vida!

Era Annemarie Meinert, re-
presentando a “Casa da Cultura 
’” da Prefeitura de Joinville que, 
muito delicadamente, me leva 
até o hotel.

Na roda-viva em que vivemos, 
esses acontecimentos se tornam 
exceções! Chegam a nos deixar 
admirados e felizes ao mesmo 
tempo em ver que, as gentilezas, 
apesar de não as merecermos, 
ainda existem nesta terra de 
Deus.

Deveria me deitar para um 
pequeno repouso até às 9h30, 
quando virão me buscar para 
uma entrevista na TV Globo lo-
cal. Mas, a excitação, a emoção, 
não me permitem! Por isso abri 
a veneziana e, através da vidra-
ça embaçada, posso ver ainda a 
cerração do dia que clareia! Os 
telhados inclinados, os balaús-
tres laqueados de branco dos 
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Em Holambra, Baleia Rossi anuncia  

R$ 100 mil para a Saúde

Deputado estadual Barros Munhoz faz entrega de 
novo caminhão pipa ao município

Holambra recebeu na úl-
tima sexta-feira, dia 20 de 
maio, a visita do deputado 
estadual Barros Munhoz 
(PSDB). O parlamentar foi 
acompanhado pelo prefeito 
Fernando Capato, pelo vice-
-prefeito Miguel Esperança, 
por vereadores e outras li-
deranças para a entrega de 
um novo caminhão pipa, zero 
quilômetro, adquirido com 
recursos indicados por ele ao 
município.

De acordo com o prefeito, 
o veículo, de valor estimado 
em R$ 350 mil, reforçará a 
frota municipal dedicada à 

execução de serviços públi-
cos. “Essa é mais uma impor-
tante conquista. Um equipa-
mento que nos auxiliará no 
trabalho diário de zeladoria e 
de atendimento à população”, 
disse. “Barros é um deputado 
extremamente comprome-
tido com Holambra, com ex-
tensa lista de investimentos 
feitos por aqui nos últimos 
20 anos. Uma pessoa que 
sempre fez a diferença por 
nossa cidade e região. E que 
continuará fazendo”.

Ao longo dos últimos 15 
meses, Barros destinou, além 
do caminhão, R$ 300 mil para 

custeio de serviços de saúde, 
R$ 350 mil para aquisição 
de máquina pá-carregadeira, 
investimentos para pavimen-
tação de trechos das vicinais 
HBR-165 e HBR-167, para 
recapeamento da HBR-010, 
que liga a região central ao 
Camanducaia e à divisa com 
Jaguariúna, e atuou efetiva-
mente junto ao Governo do 
Estado para a liberação das 
obras de duplicação de tre-
cho de pouco mais de 6 qui-
lômetros da Rodovia SP-107.

Durante a visita, o depu-
tado ressaltou a relação que 
tem com a cidade, da qual 

O deputado federal Ba-
leia Rossi (MDB) esteve em 
Holambra nesta quinta-fei-
ra, dia 26 maio. Ele foi rece-
bido no Paço Municipal pelo 
prefeito da cidade, Fernando 
Capato, pelo presidente da 
Câmara, Mauro Sérgio de 
Oliveira e pelos vereadores 
Janderson Adriano Ribeiro, 
o Chiba, Hermindo Felix; 
Eduardo da Silva, o Pernam-
buco, Oriovaldo Venturini e 
Jesus Aparecido de Souza, o 
Jesus da Farmácia, diretores 
municipais e representantes 
da sociedade civil. Na opor-
tunidade, o parlamentar 
anunciou verba de R$ 100 
mil para custeio em saúde.

Desde 2021 Baleia desti-
nou, no total, mais de R$ 3 mi-
lhões para a cidade. São duas 
caminhonetes para o patru-
lhamento rural e 1 van para o 
transporte de pacientes. Via-
bilizou ainda duas interven-
ções por meio do Programa 

Estadual Melhor Caminho, 
totalizando 11 km de recupe-
ração de estradas rurais, com 
obras previstas para agosto 
deste ano, e R$ 75 mil para 
a Associação Príncipe Ber-
nardo, entidade que promo-
ve o desenvolvimento social, 

moral e cultural de crianças, 
jovens e adultos, por meio de 
cursos e palestras.  

“O Baleia é uma impor-
tante liderança de projeção 
nacional. É também um de-
putado que coopera com o 
desenvolvimento de nossa 

cidade, atendendo impor-
tantes demandas de Ho-
lambra em São Paulo e em 
Brasília”, disse o prefeito. 
“Estamos muito felizes de 
recebê-lo e agradecidos por 
sua grande parceria com a 
cidade”, disse.

“Nosso objetivo, enquan-
to deputado, é fazer com que 
as nossas emendas ajudem 
a melhorar a vida das pes-
soas. A gente procura fazer 
isso com muito zelo. Dessa 
forma, é importante que a 
gente tenha sempre indica-
ção do prefeito e dos verea-
dores, que sabem quais são 
as prioridades”, disse Baleia 
Rossi. “A cidade conta com 
uma área rural grande e a 
questão da segurança no 
campo, garantindo a mobi-
lidade, é muito importante. 
Auxiliamos também na área 
social, por meio de entidade 
que faz trabalho reconhe-
cido na cidade. Nossa obri-
gação é estar em Brasília 
falando por Holambra, pela 
região, buscando esses in-
vestimentos”.

Durante a visita ao muni-
cípio, o parlamentar conhe-
ceu as dependências da As-
sociação Príncipe Bernardo.

recebeu formalmente, pelo 
Legislativo, o título de cida-
dão, e afirmou que segui-

rá dedicando seu mandato 
à busca de melhorias para 
toda a região.
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O MEI pode se aposen-
tar por qualquer tipo de 
aposentadoria, seja por 
idade ou por tempo de 
contribuição. No entanto, 
é importante estar atento 
à forma como deve efetu-
ar ou complementar seus 
recolhimentos previdenci-
ários. Isso mesmo: comple-
mentar.

 O MEI deve pagar uma 
alíquota reduzida de 5% 
sobre o valor do salário-
-mínimo. Isso é uma pre-
visão imposta pela LCP 
123/2006, ou seja, não é 
possível recolher 5% sobre 
um valor maior que o salá-
rio-mínimo, porque essa é 
uma delimitação imposta 
legalmente. As contribui-
ções feitas como MEI, via 
DAS, só contam como tem-
po de contribuição para a 
modalidade da aposenta-
doria por idade.

Mas, como conseguir 
uma aposentadoria por 
tempo de contribuição?

Por mais que as contri-
buições como MEI só con-
tem como tempo de contri-
buição para as modalidades 
de aposentadoria por idade, 
é possível conseguir, tam-
bém, uma aposentadoria 
por tempo de contribuição.

Mas, existem duas ques-
tões às quais você precisa 
estar atento:
• Complementar as contri-
buições.
• Limite do valor da com-
plementação.

Complementar as 
contribuições.

A primeira delas é a de 
que essas contribuições 
ainda podem ser utiliza-
das para aposentadorias 
por tempo de contribuição, 
desde que sejam comple-
mentadas.

Isso significa que aquele 
recolhimento de 5% pode 
ser complementado, a par-
tir do recolhimento de mais 
15%, totalizando o recolhi-
mento de 20% sobre o valor 
do salário-mínimo. Na prá-
tica, o valor é de R$ 242,40 
(20% de R$ 1.212,00).

Esse recolhimento pode 
ser feito mediante reque-
rimento ao INSS, junto do 
pedido de concessão de 
aposentadoria. Mas, se 
você preferir adiantar essas 
complementações, é possí-
vel recolher com a guia de 
pagamento do INSS, a par-
tir do código 1910.

No entanto, a emissão 
da guia não pode ser feita 
de forma digital.

Mas, afinal, com quantos 
anos se aposenta o MEI?

Em regra, homens se 
aposentam com 65 e mu-
lheres com 62 anos de 
idade. Porém, esse não é o 
único requisito para se apo-
sentar.

 Sobre os tipos e aposen-
tadoria para o MEI, a regra 
de transição pré e pós re-
forma de 13/11/2019, a 
aposentadoria programada 
e outras informações esta-
rão em meu próximo artigo. 
Até lá!

Quais aposentadorias
o MEI tem direito?

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

Com o objetivo de incen-
tivar a participação da popu-
lação e garantir maior trans-
parência na preparação das 
leis orçamentárias, a Câma-
ra Municipal de Holambra 
irá promover na próxima 
terça-feira, dia 31 de maio, 
a partir das 18h, no Plená-
rio do Legislativo, Audiência 
Pública sobre a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, a LDO. 

A LDO é um importan-
te instrumento para o pla-
nejamento municipal, que 
orienta a elaboração dos or-
çamentos fiscais, seguridade 
social e investimentos da 
Administração Pública, de-
finindo as diretrizes da Lei 
Orçamentária Anual, a LOA, 
para o exercício 2023. 

Durante a reunião os mu-
nícipes poderão esclarecer 
dúvidas, encaminhar suges-
tões e observações sobre a 
proposta prevista no Projeto 
de Lei n.º 019/2022. O Plená-
rio do Legislativo está situa-

Câmara Municipal realiza 
Audiência Pública da LDO 

na próxima terça-feira

Caso de Polícia

Presidente do Legislativo e Policial 
Militar registram Boletim de 
Ocorrência por injúria racial

do na Rua Dr. Jorge Latour, nº 
152, Centro. A Audiência Pú-
blica também será transmiti-

da ao vivo pelo YouTube ou 
Facebook da Câmara Munici-
pal de Holambra. Participem!

O vereador Mauro Sér-
gio de Oliveira (Serjão), 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Holambra, e o 
policial militar André da 
Silva registraram Boletim 
de Ocorrência na última 
semana, dia 17 de maio, 
contra morador devida-
mente identificado por 

injúria racial. O crime, se-
gundo depoimento dado à 
Delegacia de Polícia Civil, 
teria sido cometido pelo 
acusado em transmissão 
feita por meio das redes 
sociais. 

Em gravações apresen-
tadas à Polícia, ofensas de 
natureza racista direcio-

nadas às vítimas, ambos 
de cor negra, podem ser 
ouvidas. O material será 
apurado pelas autorida-
des competentes. As víti-
mas foram orientadas a 
oferecerem representação 
criminal contra o morador 
dentro do prazo determi-
nado pela legislação.
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Cidade Legal

Regularização Fundiária: Prefeitura e Estado iniciam 
processo em nova colônia na região do Palmeiras

O Cidade Legal é um programa do Governo do Estado de São Paulo que auxilia os municípios paulistas na regularização de áreas que estão em desconfor-
midade com a Lei. A iniciativa tem como objetivo acelerar e desburocratizar o processo de adequação cadastral dos imóveis em situação irregular. Para isso, 
os moradores recebem, sem custo, assessoria para intermediar o registro dos projetos nos cartórios, segurança jurídica, acesso ao mercado formal de crédito, 
possibilidade de comercialização e transferência do bem para filhos ou herdeiros.

Programa Cidade Legal

Equipes da Prefeitura 
de Holambra e do Governo 
do Estado estiveram nesta 
quarta-feira, dia 25 de maio, 
na colônia conhecida popu-
larmente como Chichem, na 
região do Palmeiras, para 
dar início aos trabalhos de 
regularização fundiária na 
área por meio do Programa 
Cidade Legal.

Durante todo o dia, téc-
nicos fizeram entrevistas 
com moradores e registro 
fotográfico do espaço. “Este 
trabalho inicial tem como 
objetivos identificar a infra-
estrutura existente e enten-
der o histórico da ocupação e 
a origem da irregularidade”, 

explicou o diretor municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Habitação, Reinaldo 
Pavão.

Em sua primeira etapa em 
Holambra, o programa levará 
regularização fundiária e es-
critura imobiliária a mais de 
30 residentes do bairro Vila 
Nova e da Colônia Pedroso, 
no Fundão, com trabalhos em 
fase avançada. Outras etapas 
darão sequência ao projeto.

Mais informações podem 
ser obtidas no Departamento 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Habitação por 
meio do telefone (19) 3802-
8000, no ramal 207.

Boletim Covid-19
26/05/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4189
8

9286

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4154 Curados
 16 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 19 Óbitos
 0 Em leito de observação na  
   Policlínica Municipal

 8 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 13483 Total de atendimentos

17 novos casos 
registrados na última 

semana
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Junho – Mês do Orgulho LGBTQ+
Deveria não ser necessário ter um mês para “iluminar” este tema, mas in-

felizmente é. Fico animado quando vejo empresas trabalhando e apoiando a 
questão da “diversidade e igualdade de gênero” e publicam anúncios assim:

Na cidade de Gouda, na Holanda, tem o Projeto ZERO FLAGS (Zero ban-
deiras). Em uma avenida tem bandeiras hasteadas dos 71 países onde o ho-
mossexualismo ainda é proibido e leva à prisão sendo que em 11 países os 
homossexuais são condenados à morte!! 

Fico animado quando vejo a Prefeitura de Holambra praticar a diversidade 
nos seus outdoors.

Fico preocupado e triste quando ouço relatos de jovens Holambrenses com 
medo de “sair do armário”, dos casos de bullying, e pensamentos suicidas...  
Vejo que é de suma importância este assunto continuar recebendo atenção 
em todas as esferas e instâncias.

Foi com este intuito que convidei 5 jovens Holambrenses a escrever sobre o 
tema e devo dizer que me surpreenderam! Em cada uma das 5 edições do mês 
de junho do JC iremos publicar um artigo. Desde já agradecemos o APOIO DO 
JORNAL DA CIDADE!

Para terminar, gosto muito desta frase do ator Morgan Freeman: “Odeio a pa-
lavra homofobia. Não é uma fobia. Você não está assustado. Você é um idiota.”

Espero que gostem dos artigos!
Chico Schoenmaker

Fotos 
tiradas por 
Maraísa, 
Davi e 
Maya 
Casado
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Sustentabilidade na arquitetura da construção civil

Por definição, “arquite-
tura sustentável” é aquela 
que causa menos impacto 
ao planeta. Alguns defen-
dem que, por si só, já seria 
uma contradição, afinal, 
arquitetura, urbanismo e 
paisagismo consistem em 
modificar o espaço natu-
ral, adaptar às condições 
de vida e ao desenvolvi-
mento humano. Para tanto, 
áreas são desmatadas para 
construção e ampliação de 
espaços urbanos. Então, a 
palavra-chave seria mesmo 
“minimizar” o impacto no 
ambiente natural causado 
por uma construção civil.

Isso porque, nesse setor, 
as atividades são vetores de 
poluição e desgaste do meio 
ambiente. Por isso, o termo 
é amplo e as soluções, mes-
mo não sendo definitivas, 
são muito importantes em 
determinadas etapas, além 
das escolhas na hora de 
projetar. Pode-se destacar, 

em primeiro lugar, a ob-
servação e o cumprimento 
das leis de zoneamento, e 
uso e ocupação do solo. A 
legislação está sempre se 
adequando e se adaptando 
da melhor maneira possível 
para preservar áreas sensí-
veis e atender às demandas 
do município, evitando des-
gaste e poluição de áreas de 
nascente, preservação, fun-
dos de vale etc.

Num segundo momento, 
é preciso se atentar à esco-
lha de técnicas construti-
vas e materiais que geram 
menos impacto e entulhos, 
como as estruturas de pare-
de de concreto e a utilização 
de alvenaria racionalizada 
para reduzir a geração de 
resíduos. Por isso, o melhor, 
atualmente, são as apostas 
das construtoras em pro-
jetos com tecnologias para 
reutilização de água pluvial 
para irrigação de jardins, 
utilização de lâmpadas de 

LED e outros equipamentos 
eletrônicos que economi-
zam energia, além de fazer 
uso de sensores de movi-
mento para acionamento de 
lâmpadas, evitando perma-
nência de luzes acesas des-
necessariamente.

Já no projeto arquitetô-
nico, o desafio é encontrar 
soluções para a utilização 
do terreno da melhor for-
ma possível, com implanta-
ção inteligente, que reduza 
a movimentação de terra e 
libere a maior área possível 
de solo natural para per-
meabilidade. A observação 
do entorno e das condições 
climáticas na escolha da im-
plantação do edifício pode 
privilegiar fontes de ilumi-
nação e ventilação naturais, 
como a orientação da torre 
com melhor insolação para 
áreas privativas e comuns, 
pintura de telhas na cober-
tura com cores claras para 
aumentar a reflexibilidade 

O planeta depende da aplicação de soluções inteligentes que diminuam impacto ao meio ambiente

da luz solar, esquadrias di-
mensionadas para garantir 
ventilação dos ambientes 
de modo a reduzir a neces-
sidade de ventilação arti-
ficial, e o uso de cores na 
fachada que leva em conta 
o desempenho térmico do 
empreendimento, refletin-
do em menor consumo de 
energia. 

Cabe aos profissionais 
de arquitetura, engenha-
ria, construtoras e todos 
os envolvidos com a cadeia 
de construção civil, privi-
legiar e difundir cada vez 
mais essas atitudes em 
seus projetos. A demons-
tração das técnicas alter-
nativas é mais apreciada 
quando vivenciada na prá-
tica e, claro, demonstradas 
as vantagens propostas. 
Isso porque, quanto maior 
a procura, mais o mercado 
irá oferecer essas soluções, 
principalmente os produtos 
que envolvem tecnologia 
específica como captação e 
reuso de águas pluviais, uso 
de aeradores em torneiras, 
bacias sanitárias com duplo 

acionamento, entre outros. 
A tendência é de que esses 
materiais sejam amplamen-
te fabricados, populariza-
dos, tornando-se cada vez 
mais acessíveis. Um exem-
plo bem claro são as lâmpa-
das de LED, uma tecnologia 
inovadora que reduz consi-
deravelmente o consumo de 
energia, que foi se tornando 
cada vez mais acessível e, 
hoje, é praticamente uma 
unanimidade.

Sustentabilidade é ati-
tude que pode e deve estar 
presente em todo o nosso 
comportamento cotidiano. 
Pequenas ações do dia a 
dia de cada pessoa atuan-
do individualmente, porém, 
simultaneamente às ações 
dos setores públicos e pri-
vados, como evitar desper-
dícios, reduzir o consumo, 
assim como o tratamento 
de nossos resíduos, educa-
ção ambiental e respeito ao 
ambiente natural nos levam 
a uma vida sustentável.

Cristina Cardoso - arquiteta
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Hoje é feriado
em Holambra

Serviços e espaços públi-
cos de Holambra tem  sua 
rotina de funcionamento al-
terada no dia de hoje, em fun-
ção do adiamento do feriado 
municipal em comemoração 
ao Divino Espírito Santo, Pa-
droeiro do município, cele-
brado no dia 25.

Atenção às mudanças:
- Paço Municipal,  Unida-

des Básicas de Saúde (UBS),  
Espaço do Empreendedor 
e  Biblioteca Municipal per-
manecerão fechados hoje, 
retomando as atividades na 
segunda-feira, dia 30.

- Creches e escolas mu-
nicipais ficarão fechadas na 
sexta.

- A coleta de resíduos reci-
cláveis está suspensa hoje. A 
orientação é que moradores 
do Centro, Rota dos Imigran-
tes, entorno da Nossa Prai-
nha, Rua Solidagos, Avenida 

das Tulipas, Condomínio Fi-
lhos do Sol e Residencial Vila 
das Tulipas guardem seus 
recicláveis para descarte na 
semana seguinte. A limpeza 
pública e a coleta de lixo do-
méstico não sofrerão inter-
rupção.

- Farmácia Municipal 
abre normalmente, entre 7h 
e 16h. A Policlínica funcio-
nará, para atendimentos de 
urgência e emergência, como 
de costume, 24 horas por dia, 
sem qualquer interrupção, 
assim como o Serviço de Am-
bulância (192).

- O Moinho Povos Unidos 
estará aberto normalmente 
das 10h às 17h. O Parque Van 
Gogh funcionará entre 9h e 
18h e, o Parque Cidade das 
Crianças, das 9h às 17h.

- Os ônibus municipais, 
por sua vez, circularão hoje, 
nos horários de domingo.

A vida do ser humano sobre a terra é 
passageira. Assim, a humanidade se per-
gunta e se questiona sobre qual o sentido 
da vida. A nossa sociedade ocidental cons-
truída sobre a herança judaico cristã, traz 
muitos traços de uma reposta para o sen-
tido da vida que encontra o seu significado 
na revelação cristã.

O Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho, 
assim Deus se revelou como Santíssima Trin-
dade, um só Deus em três pessoas. Não três 
deuses, mas um só Deus. Santo Agostinho se 
exprime assim de forma resumida: Santíssi-
ma Trindade, Deus único e verdadeiro.

Santo Irineu de Lyon, nascido no ano 
130, ensina que Jesus e o Divino Espírito 
Santo são como que os dois braços do Pai 
que se estendem para salvar a humanidade. 
Jesus, o verbo que se fez carne e habitou en-
tre nós, nos ensinou o caminho da salvação 
que passa pela justiça e fraternidade, mor-
reu na Santa Cruz para a remissão dos nos-
sos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, 
mas permanece junto de nós, até o fim dos 
tempos; e o Divino Espírito Santo, enviado, 
pelo Pai e por Jesus, às nossas almas, nos 
santifica para aderirmos a proposta de sal-
vação deixada por Jesus.

A cidade de Holambra tem por padro-
eiro o Divino Espírito Santo, simbolizado 

pela pomba e estampado no brasão da ci-
dade. Também a Paróquia de Holambra se 
põe debaixo da sombra  e do poder do Divi-
no Espírito Santo e a Ele clama sem cessar: 
Vinde Espírito Santo e renovai a face da Ter-
ra, renovai com seus dons a sociedade ho-
lambrense para que esta belíssima cidade 
das flores, bela em suas praças, ruas arbo-
rizadas, lagos, cultivos e comércios de belas 
flores, possa florir também naquela beleza 
que mais agrada a Deus, a beleza da Fé, da 
Esperança e da Caridade e possa imprimir 
a Justiça e a Fraternidade na sociedade para 
que a Graça de Deus encontre terreno fértil 
para florir e Holambra seja, assim, um belís-
simo canteiro dos jardins celestes.

Dia 25 de maio, é o dia do Divino Espí-
rito Santo, como padroeiro de Holambra, 
esse ano transferido para o dia 27 de maio. 
Nessa data celebramos também o dia do 
trabalhador rural. Vamos celebrar a Santa 
Missa às 19h30, na matriz, com o ofertório 
dos produtos produzidos pelos trabalha-
dores rurais, como a nossa grande ação de 
graças a Deus pelo nosso trabalho. Todos 
são convidados a virem celebrar essa im-
portante data conosco.

Padre Charles Franco Peron
Pároco da Paróquia Divino Espírito 

Santo de Holambra

Vinde Espírito Santo e 
renovareis a face da Terra!
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Aos dançarinos, ex dançarinos, 

pais e mães dos grupos de 
dança folclorica holandesa

Estamos muito anima-
dos com o retorno da Ex-
poflora e de nossos ensaios. 
Foram 2 anos parados e 
este retorno trouxe muitos 
desafios.

Temos grupos que nun-
ca dançaram e outros que 
ficaram parados por muito 
tempo. Eles também cres-
ceram e precisamos de no-
vos trajes para todos.

A Gabriela Domhof que 
durante muiiiitos anos foi 
responsável pelas aulas, 
roupas, tamancos usados, 
enfim pela coordenação ge-
ral , decidiu deixar a Dança 
Folclórica por outros de-
safios pessoais. Estamos 
muito agradecidos pela de-
dicação de tantos anos. A 
Comissão segue empenha-
da da melhor maneira pos-
sível para dar continuidade 
ao trabalho dela.

Estamos com uma equi-
pe de professores bastan-

te motivada em transmitir 
seus conhecimentos para 
outros jovens.

Também somos parte da 
Associação Cultural Dança 
Viva. União de forças e in-
teresses na busca por mais 
conteúdo e resgate de tra-
dições.

Da parte de vocês, além 
do empenho nas aulas, para 
recuperar o tempo parado 
durante a pandemia, pedi-
mos aos que ainda tem em 
casa roupas ou tamancos 
que nos devolvam. Já rece-
bemos muitos, mas ainda 
falta bastante. Eles podem 
ser entregues na secretaria 
do Clube Fazenda Ribeirão.

Juntos vamos fazer nos-
so melhor para brilhar 
nesta Expoflora, sem nos-
so querido mestre, amigo, 
incentivador PIET SCHO-
ENMAKER.

Holambra, maio 2022

Munícipes devem fazer descarte corretamente e 
respeitar o cronograma de cada bairro

Operação Cata Bagulho

A Prefeitura de Holambra dará início na próxima se-
gunda-feira, dia 30 de maio, a mais uma etapa da Ope-
ração Cata-Bagulho para coleta de móveis danificados, 
pneus velhos e restos de poda que devem ser descarta-
dos na frente das residências pelos moradores antes das 
7h30, de acordo com o cronograma de bairros (confira 
abaixo). O objetivo da ação é impedir o depósito irregu-
lar de lixo em terrenos baldios e vias da cidade, evitando 
o acúmulo de detritos e a proliferação de insetos e ani-
mais peçonhentos.

Atenção: Lixo doméstico, restos de construção civil e 
materiais eletrônicos não serão recolhidos neste trabalho.

Cronograma da 

Operação Cata-Bagulho:

Segunda-feira, 30 de maio: Jar-
dim Flamboyant, Parque dos Ipês, 
Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 31 de maio: Jardim 
das Tulipas, Jardim Holanda, Mo-
rada das Flores e Centro
Quarta-feira, 1º de junho: Imi-
grantes, Vila Nova e Moinho Resi-
dencial
Quinta-Feira, 2 de junho: Moi-
nho Residencial, Residencial Van 
den Broek e Pinhalzinho
Sexta-feira, 3 de junho: Caman-
ducaia, Residencial Vila das Tulipas 
e Residencial Flor D´Aldeia

Atenção: É importantíssimo que o 
cronograma e horários sejam res-
peitados para garantir o bom an-
damento do trabalho e uma cidade 
mais limpa e organizada

O CISMETRO, Consórcio 
Intermunicipal de Saúde na 
Região Metropolitana de Cam-
pinas, prorrogou o prazo de 
inscrições para seleção pública 
que tem por objetivo a contra-
tação de profissionais em 23 
diferentes funções para atua-
ção em Holambra. Interessa-
dos podem fazer o cadastro até 
o dia 5 de junho pelo site www.
consulpam.com.br. As provas 
objetivas e de títulos aconte-
cem no dia 26.

Entre os cargos dispo-
níveis estão ajudante ge-
ral, auxiliar administrativo, 

enfermeiro, farmacêutico, 
motorista de ambulância, re-
cepcionista, técnico de enfer-
magem, vigia e veterinário. 
De acordo com edital publi-
cado pelo consórcio, a carga 
horária varia de 20 a 40 ho-
ras semanais. O salário, por 
sua vez, de R$ 1.294,00, para 
servente geral, a R$ 4.759,00, 
para assistente social. Os re-
quisitos mínimos, sobretudo 
de escolaridade, diferem de 
função para função.

As inscrições tiveram iní-
cio em 19 de abril, com va-
lores que vão de R$ 10,00 a 

R$ 13,18. Entre as exigências 
básicas estão ainda ter idade 
igual ou superior a 18 anos 
no ato da nomeação, estar em 
dia com as obrigações do ser-
viço militar (para homens) e 
da justiça eleitoral, além de 
aptidão física e mental, sem 
deficiências que sejam in-
compatíveis com o exercício 
do trabalho.

O edital completo, com 
toda a relação de cargos e sa-
lários, está disponível no site 
da empresa responsável pela 
seleção: www.consulpam.
com.br.

Prorrogado o prazo de inscrições  
para seleção de 23 cargos em Holambra

www.consulpam.com.br
www.consulpam.com.br
http://www.consulpam.com.br
http://www.consulpam.com.br
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

Mais de 300 alunos do Gru-
po UniEduK, dos cursos de Ad-
ministração, Direito e Ciências 
Contábeis, participaram da pa-
lestra ministrada pelo deputado 
federal Luiz Philippe de Orléans 
e Bragança. O evento ocorreu 
na noite de quinta-feira (12), 
no auditório da UniMAX, em In-
daiatuba, e contou com a parti-
cipação do público em geral.

O tema abordado no encon-
tro foi “Medidas econômicas e 
tributárias para o enriqueci-
mento do cidadão brasileiro”. Na 
ocasião, Luiz Philippe explanou 
sobre como funciona atualmen-
te o sistema tributário no Bra-
sil, bem como demostrou aos 
alunos dados comparativos de 
outros países que despontam no 
cenário mundial em relação ao 
sistema tributário.

Bragança também falou so-
bre a necessidade de uma refor-
ma tributária no Brasil. “O que 
nós temos no Brasil atualmen-
te é um modelo tributário que 
atende ao Estado. Ela está mo-
noliticamente comandando as 
regras, as multas, os impostos, 
não quer ser reformada. Então, 
o sistema tributário no Brasil 
reflete em um estado no qual 
domina a população”, salientou 
o palestrante.

Concluiu o deputado que “A 
gente precisa ter uma reforma 
tributária que, de fato, atenda 
à demanda do consumidor, do 
pequeno e médio empresários. 
Essa é a reforma tributária que 
vale a pena”.

A palestra contou ainda com 
participação de convidados, 
além de autoridades locais.

Mais de 300 alunos do Grupo 
UniEduk participam de palestra 

sobre sistema tributário
Encontro sobre sistema tributário foi ministrado 

pelo deputado federal Luiz Philippe de Orléans e 
Bragança

Reta final para a entrega 
das declarações do 
Imposto de Renda

Os contribuintes têm até o dia 31 
de maio para entregar a declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
2022, ano base 2021. Nessa reta final, 
a Receita Federal já recebeu 24,2 mi-
lhões de declarações, cerca de 71% 
do total de 34,1 milhões esperadas.

De acordo com o órgão, quem não 
cumprir o prazo estabelecido esta-
rá sujeito a pagamento de multa de 
1% ao mês sobre o imposto devido, 
limitado a 20% do valor do Imposto 
de Renda. A multa mínima é de R$ 
165,74.

O supervisor nacional do Progra-
ma do Imposto de Renda, José Carlos 
Fernandes da Fonseca, comenta ou-
tros prejuízos para quem não está em 
dia com o leão.“As pessoas que estão 
obrigadas a apresentar a declaração, 
e não o fizerem durante o prazo legal, 
estarão sujeitas a ficar com uma pen-
dência no CPF e ter problema junto 
a instituições bancárias, de financia-
mento de crédito e aposentadoria, 
por exemplo. Para regularizar o CPF, 
ela terá que apresentar a declaração 
em atraso. E, nesse caso, ela estará 
sujeita à multa.”

Confira a lista dos contribuintes 
que devem declarar o IR em 

2022:

- Contribuinte que recebeu rendi-
mentos tributáveis superiores a R$ 
28.559,70;
- Contribuinte que tinha posses so-
mando mais de R$ 300 mil, até o úl-
timo dia de 2021;
- Contribuinte que recebeu rendi-
mentos isentos acima de R$ 40.000;
- Quem escolheu pela isenção de im-
posto na venda de um imóvel resi-
dencial para comprar outro no prazo 
de 180 dias;
- Produtor Rural que obteve receita 
bruta anual decorrente de atividade 
rural em valor superior ao do limite 
de R$ 142.798,50;
- Todos que passaram a morar no 
Brasil em qualquer mês de 2021 e 
continuaram nessa condição até o 
último dia do ano passado;
- Quem declarou em qualquer mês 
de 2021 um ganho de capital na ven-
da de bens ou realizou operações na 
Bolsa de Valores. 

Malha Fina
Em 2021, a Receita Federal rece-

beu 36.868.780 declarações. Des-
tas, 869.302 foram retidas na malha 
fina por irregularidades de infor-
mações, cerca de 2,4% do total, se-
gundo o órgão.

Fonte: Brasil 61
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Domingo, 29 de maio, às 
10h, no Estádio Municipal 
Zeno Capato tem bola rolando. 
É a vez da final do Sênior, para 
participantes acima de 45.

Entram em campo para 
a disputa as equipes Inter-
nacional e Mercenários e, 
segundo o diretor municipal 
de Esportes, André Luís Buz-
zerio, “o jogo promete muita 
emoção”. ele diz ainda que 

“o objetivo é incentivar atle-
tas já experientes e propor-
cionar momentos de lazer e 
diversão para participantes 
e torcedores. Faço o convi-
te para que todos possam 
acompanhar essa final”.  A 
entrada é de graça.

Na final dos veteramos 
Jack Flores  levou a melhor

Em um jogo disputadís-

simo, o Jack Flores venceu o 
Bradesco por 1 a 0 e assegu-
rou, no último sábado, dia 21 
de maio, o título do Campe-
onato de Futebol Veteranos 
de Holambra. O gol da vitória 
foi marcado por Márcio Rosa 
aos 34 minutos do segundo 
tempo. A partida decisiva foi 
acompanhada pelo vice-pre-
feito, Miguel Esperança, e 
pelos vereadores Oriovaldo 

Venturini e Eduardo da Silva, 
o Pernambuco.

O campeão e o vice-cam-
peão levaram pra casa tro-
féu e medalhas. Márcio Rosa, 
que fez 10 gols, e o goleiro 
Leonardo Buzo, que sofreu 
apenas 3, ambos do Jack Flo-
res, foram homenageados 
como artilheiro e defesa me-
nos vazada da competição, 
respectivamente.

Holambra irá receber no 
próximo domingo, dia 29 
de maio, a apresentação da 
peça Romeu e Julieta, com a 
Cia. Talagadá. O espetáculo, 
gratuito, será realizado às 
16h na Praça do Moinho Po-
vos Unidos. A iniciativa é fi-
nanciada pelo prêmio ProAC 
LAB, do Governo do Estado 
de São Paulo.

De acordo com a companhia 

teatral itapirense, a peça lan-
ça um olhar crítico sobre a 
clássica obra do dramaturgo 
inglês William Shakespeare. 
Cinco moradores de rua ten-
tam subverter suas próprias 
realidades se utilizando de 
objetos, instalações, música 
e performance para recon-
tar não só o amor impossível 
dos famosos personagens, 
mas de todos os amantes que 

tiveram de enfrentar dificul-
dades e preconceitos.

“Trata-se de uma iniciati-
va muito legal, uma monta-
gem diferente deste grande 
clássico. É, também, uma 
retomada das atividades cul-
turais no município. Estão to-
dos convidados. Vale a pena 
conferir”, avalia a diretora 
municipal de Turismo e Cul-
tura, Alessandra Caratti.

Campeonatos de Futebol

Final do Sênior acontece nesse domingo

Romeu e Julieta será encenada neste domingo
Teatro

O Campeonato Amador-
zão terá início no final de 
junho e seguirá até de-
zembro.
Equipes masculinas inte-
ressadas em participar já 
podem fazer inscrição na 
sede do Departamento 
de Esportes, que fica no 
Estádio Municipal Zeno 
Capato. O horário de 
atendimento é das 8h às 
12h e das 13h às 17h. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (19) 
3802-4711.

Próximo 
campeonato

O torneio, que teve início 
em 25 de março, reuniu seis 
equipes formadas por joga-
dores a partir de 35 anos.

A Cia. Talagadá – Teatro de Formas Animadas surgiu a partir da união de três artistas itapirenses: Danilo Lopes, João Bozzi e Valner Cintra. Em 12 anos de tra-
balho, conquistou espaço no panorama nacional e excursionou por países da América do Sul, Norte e Europa, marcando presença em importantes festivais e 
também mantendo um foco contínuo na oferta da atividade e formação artística em cidades do interior. Entre seus premiados espetáculos estão ‘Cabeça Oca’, 
‘Na Boca do Lixo’ e ‘Translúcido’. Em todos os seus trabalhos, a Cia. Talagadá se propõe a fomentar e exercitar a reflexão e o senso crítico de um modo sadio, além 
de propor experiências estéticas que contribuem para o desenvolvimento de uma linguagem capaz de sensibilizar as pessoas – sem qualquer distinção social, 
de sexo, idade ou posição política, proporcionando acesso afetivo e prazeroso às formas artísticas.

Sobre a Cia. Talagadá
Va
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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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Nº 1328
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
JAILSON DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em Marechal Deodoro AL, no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e cinco (25/03/1995), 
residente e domiciliado na Estrada Municipal, 121, Jardim Vila Nova, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de JOSÉ MANOEL DOS SANTOS 
e de EDLA DA CONCEIÇÃO SANTOS.
HEWYLLY FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Arapiraca-AL, 
(registrada no 2° Distrito), no dia onze de julho de dois mil e um 
(11/07/2001), residente e domiciliada no Sítio Nossa Senhora Aparecida, 
s/n°, Palmeiras, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de JOSÉ FERREI-
RA DOS SANTOS e de MARIA VILMA DE ALMEIDA SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.
Holambra - SP, 20 de maio de 2022

Nº 1329
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
ARMANDO DE JESÚS FILHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profissão aposentado, nascido em Campinas SP, no dia vinte 
e três de maio de mil novecentos e cinquenta e nove (23/05/1959), resi-
dente e domiciliado na Estância Nossa Senhora Auxiliadora, s/n°, Cama-
nducaia, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de ARMANDO DE JESÚS 
e de MARLENE FERREIRA DE JESÚS.
FÁTIMA ROSEMEIRE TARNOSCHI, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profissão gerente de atendimento, nascida em Florida 
Paulista, SP, no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e sessenta 
e sete (22/05/1967), residente e domiciliada na Estância Nossa Senhora 
Auxiliadora, s/n°, Camanducaia, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de 
DARCI TARNOSCHI e de VANDA CREPALDI TARNOSCHI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.
Holambra - SP, 24 de maio de 2022

Nº 1330
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
SANDRO JOEL MARIANO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão comprador, nascido em São Paulo SP, no 
dia três de abril de mil novecentos e noventa e seis (03/04/1996), residen-
te e domiciliado na Rua Timmermans, 55, Residencial Van Den Broek, 
Holambra, SP, filho de ANTONIO JOEL DE OLIVEIRA e de REBECA 
IRIA ROSA MARIANO DE OLIVEIRA.
TACIELE FERREIRA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Itapira, SP, no dia vinte 
e um de agosto de mil novecentos e noventa e oito (21/08/1998), residen-
te e domiciliada na Rua Sebastiana Pereira da Silva Job, 44, Jardim Paraí-
so, Itapira, SP, filha de NILDO FERREIRA GOMES e de TEREZINHA 
DE JESUS GOMES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.
Observações: Recebido de Itapira-SP.

Holambra - SP, 25 de maio de 2022.

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calo-
sidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção 
“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 profissional de ampliação. Ligue e venha 
fazer uma aula experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e 
quartas das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

● EMPREGOS ●

Flor Brasileira Contrata:
Somos uma empresa especializada em realizar sonhos, 

estamos em buscar de novos membros para o nosso time.

Se você sentiu o chamado entre em contato: 
contato@florbrasileira.com.br

Ou pode chamar no what´s (19) 3802-1919

Não é necessário 
experiência, apenas 
comprometimento e 
disponibilidade para 
trabalhar nos finais 

de semana.

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

Nº 1331
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
IGOR LUCIANO SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profissão autônomo, nascido em Mogi Guaçu SP, no dia 
onze de maio de mil novecentos e noventa e seis (11/05/1996), residente 
e domiciliado na Rua Jasmins, 150, Jardim Flamboyant,  Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de ONIVALDO LUCIANO DA SILVA e de GENI 
DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA.
SILVIA REGINA DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Itapevi, SP, no dia dezenove de setembro 
de mil novecentos e setenta e nove (19/09/1979), residente e domiciliada na 
Rua Jasmins, 150, Jardim Flamboyant, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha 
de ADÃO DE JESUS e de BENEDITA DA SILVA DE JESUS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.
Holambra - SP, 26 de maio de 2022
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por Izildinha PilliFique
Ligado Se não viralizar é tchau

O patriarca Gilberto Gil

Será que o sucesso da Anitta é comprado por ela, como fez Elimar Santos?  Na tarde da quarta-feira (25), Anitta abriu uma live para 
conversar com seus seguidores nas redes sociais e lamentou uma proibição que recebeu de sua gravadora. “A gravadora hoje em dia 

se liga muito no TikTok, o que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara é isso. Eles dão tchau e f_d_-se. É que nem ‘Envolver’, eu só gravei 
por pura insistência minha, e só foi viralizar depois. Então é difícil você convencer as pessoas a continuarem o trabalho divulgando mesmo que não seja 

um sucesso instantâneo“, desabafou ela. A própria disse que vai bancar o vídeo que a gravadora não quis. Bora esperar o que vem dessa cabecinha marketeira.

O show da Vida

Na verdade, nossos ídolos são eternos, né? 
Vamos em shows, acompanhamos todas 
as fofocas sobre ele, compramos Cds, vinil 
e um montão de coisas mais. E é assim, 
com um dos talentos mais brilhantes da 
nossa MPB: Milton Nascimento, o Bituca. 
Com uma trajetória que completa 60 de 
anos de carreira e oitenta de vida, Milton 
Nascimento decidiu que chegou a hora de 
se despedir dos palcos. Uma pena, mas não 
podemos exigir para não parar. Sempre sabe-
mos nosso momento, né? Mas, para que esse ciclo 
ficasse completo, Milton  decidiu prestar uma última homenagem aos fãs com 
uma turnê internacional que promete ser épica: “A Última Sessão de Música”. 
Essa frase: “A última...” me dá uma sensação de fim, de tristeza. Enfim. Os shows 
vão acontecer no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Depois dessas 
cidades, Milton segue também com “A Última Sessão de Música” pela Euro-
pa e Estados Unidos. “Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de 
tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse 
tempo todo: os fãs. E essa turnê foi pensada especialmente pra vocês!”, ex-
plica Milton. De acordo com o cantor: “seria impossível fazer essa despedida 
sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira. A gente quer 
proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim”. Sobre 
o repertório da turnê, Milton já adianta que clássicos como “Ponta de Areia”, 
“Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”, não 
podem faltar no set list. “O resto é surpresa”, disse ele. A  turnê “A Última Sessão 
de Música”, fará sua primeira parada no Rio de Janeiro, no dia 11 de junho, 06 e 
07 de agosto no Rio de Janeiro (Jeunesse Arena), 26 e 27 de agosto e 1º e 2 de 
setembro, em São Paulo (Espaço Unimed) e finaliza a temporada nacional dia 
13 de novembro em Belo Horizonte (Mineirão).  

Se sofres, não te rebeles.  
Tenta de novo compreender.

o Amazon Prime Video anunciou que a nova série ‘Em Casa com os Gil’ será 
lançada em 24 de junho. A produção acompanha a família de Gilberto Gil 
nos bastidores da preparação para a turnê pela Europa, celebrando os 80 
anos do cantor e compositor. Essa série é parecida ao que foi feita com Zezé 
Di Camargo e sua família. Na verdade, é um reality show, editado. A série, 
gravada de forma documental, tem cinco episódios de 30 minutos cada 
e traz Gilberto Gil, Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco, Bem, José, 
Marília, Maria, Bento, JP Demasi, Mariá Pinkusfeld e Mãeana em um retiro 
criativo de 20 dias na casa da família, no interior do Rio de Janeiro. Câme-
ras acompanharam os bastidores de tudo que aconteceu nessa preparação 
para o espetáculo que irá rodar a Europa, desde as ideias iniciais até a defini-
ção do repertório. Além de momentos de intimidade nunca vistos, a reunião 
é palco para discussões polêmicas. A formação familiar diversa dos Gil, o 
racismo no Brasil e a forte influência da cultura afro na sociedade são alguns 
dos temas abordados na série, que será embalada por músicas que marca-
ram gerações e a cultura do país. Com direção geral de Andrucha Waddin-
gton, a série tem roteiro de Hermano Vianna e produção de Waddington, 
Renata Brandão e Ramona Bakker.


