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Dados do Vacina Já, do Governo do Estado, mostram que Holambra vacinou 100% dos holambrenses com a 1ª dose 
do antígeno contra a Covid-19. Foram aplicadas, ao todo, 15.276 doses. Ainda segundo o portal, 93,26% dos mora-
dores receberam o complemento ou vacina de dose única. 56% tomaram o reforço do imunizante (3ª dose).

Em pouco mais de três meses, Saúde registra 15 casos de dengue, contra 24 no ano passado.
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Holambra imuniza 100% da 
população com a 1a dose

Saúde faz mutirão contra a dengue

Covid-19

Feriado da Semana 
Santa em Holambra

Feira de Troca de Livros

Imposto  Renda 2022
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Vários eventos estão 
programados na cidade. 
Acompanhe a agenda 
completa.

Obras literárias poderão 
ser compartilhadas entre 
os dias 11 e 29  deste mês 
na Biblioteca Municipal. 
Saiba mais.

Receita Federal prorroga 
o prazo para entrega da 
declaração do IR.
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Uma das questões mais im-
portantes, reconhecidas mun-
dialmente, é o Sistema Único 
de Saúde (SUS) que garante 
a todos os brasileiros o acesso 
universal o acesso aos cuida-
dos básicos de saúde. 

A recente epidemia da 
COVID19 mostrou ao país, e 
ao mundo, sua importância 
neste período de intensa in-
certeza. Sem o SUS, o número 
de mortes pelo ataque do Co-
ronavirus poderia ter sido 10 
vezes maior, beirando assim 6 
milhões em vezes das 660 mil 
vitimas. 

Ontem, no dia 7 de abril, 

celebrou-se Dia Mundial da 
Sáude. Os  profissionais do SUS 
vieram às ruas alertar a socie-
dade para a importância da 
defesa do SUS, alvo de segui-
das tentativas privatização. 

O teor do decreto lei 
10530, de 26 de outubro, 
que pode ser conferido no 
site abaixo https://presre-
publica. jusbrasi l .com.br/
legislacao/1110396690/de-
creto-10530-20 abre a possi-
bilidade de privatização das 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de todo o Brasil. 

Quase sempre, nossos polí-
ticos e nossos governantes não 

dependem do SUS pois tem 
seus planos de saúde ou a in-
tegralidade de suas despesas 
com seu tratamento de saúde, 
com profissionais e hospitais 
de primeira linha, reembolsa-
das pelo Estado. 

Quem vive em Holambra e 
utiliza o SUS  tem à sua dispo-
sição um serviço de qualida-
de sabe como isto impacta na 
qualidade de vida dos cida-
dãos município.

Apoie o SUS. Enalteça seus 
profissionais. Defenda seu di-
reto de ter uma atenção à sua 
saúde de forma gratuita e de 
qualidade. 

A Importância do SUS na vida dos brasileiros
Histórias de Dona Ilda

quem deu duro o dia todo 
que passe a noite sem pregar 
os olhos. 

É o egoísmo e a falta de 
respeito predominando. A 
lei do silêncio que vá para o 
inferno! Na zona rural são as 
contendas por mesquinha-
rias que nos deixam abesta-
lhados. Os córregos são des-
viados; as cercas, mudadas, 
desrespeitando-se os limites 
da área; os caminhos, estra-
gados, estreitados; e os ani-
mais, que escapam e criam 
sérios problemas. 

Mas o que nos consola é 
saber que entre tantos seres 
que só pensam em prejudi-
car os outros, só se preocu-
pando com si mesmo, va-
mos encontrar vizinhos de 
ouro, como os que tenho em 
Campinas , que muito me 
ajudaram num momento de 
necessidade e, à uma hora 
da madrugada, vieram cor-
rendo me prestar ajuda. 

Por  isso sempre me lem-
bro também daquele ditado 
que diz: “Um bom vizinho vale 
mais que um irmão distante!

É a política da boa vizi-
nhança que deve ser sempre 
cultivada com carinho, pois 
nunca sabemos nada sobre o 
dia de amanhã.

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

Questão de 
Vizinhança 
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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

Semana difícil e dramáti-
ca com as imagens mostra-
das ao mundo revelando as 
atrocidades come tidas pela 
Russia na invasão da Ucrania 
sob o comando do ex-agen-
te da KGB, serviço secreto da 
União Soviética e presidente 
da Russia nos últimos vinte 
anos, Vladimir Putin. Não vou 
reproduzir aqui uma realida-
de vista apenas em campos 
de extermínio nazistas na se-
gunda guerra mundial.

Em pleno século XXI com 
o mundo integrado pela tec-
nologia, onde nada mais pode 
ser escondido de ninguém, o 
desprezo demonstrado pela 
Russia em relação à pessoa hu-
mana não encontra   adjetivos.

Outra imagem realmente 
chocante, nestes momento 
em que assistimos aos massa-
cres, foi aquela mostrada pela 
TV, em foco aberto, mostran-
do o discurso virtual de Volo-

dymyr Zelenski, Presidente da 
Ucrania, expondo a realidade 
vivida por seu povo. Na sun-
tuosidade do ambiente onde 
se reune o Conselho de Se-
gurança, principal responsá-
vel pela manutenção da paz 
e segurança internacionais, 
segundo a Carta das Nações 
Unidas, assiste-se à “diploma-
cia” em campo, o discutível 
empoderamento de seus 15 
membros (5 permanentes e 
10 não permanentes). Cada 
membro tem um voto, sendo 
que os 5 membros perma-
nentes (China, Estados Uni-
dos da América, França, Reino 
Unido e Rússia) têm poder de 
veto. Nos termos da Carta, to-
dos os Estados-membros são 
obrigados a cumprir as deci-
sões do Conselho!!!.     

De prático, nada de ação, 
absolutamente nada, sem 
qualquer comprometimento, 
mas com muita pompa e cir-

cunstância, que possa inter-
romper as chacinas, principal-
mente a última, cometida na 
cidade ucraniana de Bucha, 
revelando na prática um órgão 
sem qualquer poder de ação.

Acomodados em seus 
confortáveis escritórios, lon-
ge da realidade onde se de-
senrolam atrocidades e mor-
ticínios, burocraticamente 
tomam decisões nem sempre 
respeitadas por seus mem-
bros como, lembremo-nos, 
que em 2003 o Congresso 
dos Estados |Unidos sob o 
governo de George W. Bush, 
ordenou a Invasão do Iraque 
desautorizada pela ONU.   

Assim, questiona-se: é a 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) – de fato -  uma 
entidade global  capaz de 
reunir governos do mundo 
para promover a cooperação 
internacional e manter a paz 
e a ordem em todo o mundo?

ONU ??

Conversávamos, eu e Ma-
ria de Lourdes, amiga querida. 
O assunto era sobre os termos 
usa- dos há algum tempo e 
que caíram em desusos entre 
nós, muitas vezes por serem 
regionais. 

Contava-me ela, cearense 
de nascimento e de coração, 
que se lembra  tão bem quan-
do passavam  os pedintes em 
sua casa, em Fortaleza e que, 
ao receberem alguma ajuda, 
diziam: “Deus te abençoe e te 
livre da guerra, da peste e do 
mau vizinho”.

 Segundo sua conclusão, 
guerra eles nunca tinham 
passado. Peste também não 
se tinha notícia de alguma. 
Agora, mau vizinho, isso acho 
que vem desde o tempo de 
Adão e Eva.

 Pobre de quem sofre des-
se mal! Só quem passa por ele 
é que pode avaliar o quando 
é tenebroso e atormentador o 
problema! 

Eu sabia, segundo me 
contaram, que a praga roga-
da pelos pertencentes a uma 
determinada raça humana, 
quando ficavam com ódio de 
alguém, era: “Deus te dê um 
mau vizinho”. 

Quem pensar que é praga 
pouca está super enganado. 
Na cidade, com a mania, ou 
melhor, com a necessidade 
de se construir  uma casa mui-
to perto da outra, tipo “peru 
no pires”, temos muitas vezes 
que aguentar cachorros que 
latem noite e dia sem parar, 
festinhas com música altís-
sima madrugada adentro, e 
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100% da população de Holambra toma  

a 1a dose da vacina contra Covid-19

Mutirão de combate à Dengue acontece a partir desse sábado

Dados do Vacina Já, do Go-
verno do Estado, mostram que 
Holambra imunizou 100% dos 
holambrenses com a 1ª dose 
do antígeno contra a Covid-19. 
Foram aplicadas, ao todo, 
15.276 doses. Ainda segundo 
o portal, 93,26% dos morado-
res receberam o complemento 
ou vacina de dose única. 56% 
tomaram o reforço do imuni-
zante (3ª dose). O percentual 
apontado pelo sistema diz res-
peito ao número de doses apli-
cadas em relação à estimativa 
total de habitantes elegíveis.

“Já está mais do que prova-
do: vacinas salvam vidas. Por 
aqui trabalhamos intensamen-
te, em diversas frentes, para 

garantir que nossa população 
tivesse acesso ao imunizante”, 
disse o prefeito de Holambra, 
Fernando Capato. “Mas isso 
não significa que devemos nos 
descuidar. Queremos atingir os 
100% também com a segunda 

e, se possível, terceira doses. 
Por isso faço o alerta para que 
todos fiquem de olho no com-
provante de vacinação”, disse. 
“O complemento é essencial 
para a proteção das pessoas”.

Balanço do Departamento 

Municipal de Saúde de Ho-
lambra divulgado nesta quin-
ta-feira, dia 7 de abril, revela 
a confirmação de 11 casos de 
Covid-19 ao longo dos últimos 
7 dias. A cidade contabiliza, 
desde março de 2020, 4.127 
registros e 19 óbitos.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, a orientação 
para quem apresentar sin-
tomas gripais leves é ir até a 
unidade de saúde mais próxi-
ma de casa. Já pessoas que ti-
verem febre alta persistente e 
dificuldade para respirar de-
vem procurar o atendimento 
de urgência e emergência na 
Policlínica Municipal.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
irá realizar a partir deste sá-
bado, dia 9 de abril, mutirões 
de combate ao mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor da 
Dengue. A ação será realiza-
da entre 8h e 12h, com con-
tinuidade nos dias 16 e 30 de 
abril e também em 7 de maio.

A iniciativa irá contar com 
a participação de 15 agentes 
de saúde que farão visitas em 
residências localizadas nos 
bairros com maior número 
de casos da doença. O traba-
lho consiste na retirada de 
possíveis criadouros, orien-
tações ao morador e entrega 
de material informativo.

“É fundamental que os 
moradores colaborem e rece-
bam nossos agentes em suas 
casas para que tenhamos re-
sultado com esse trabalho”, 
explica o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Eles estarão unifor-
mizados e identificados com 
crachás”.

O último balanço divulga-

do pela pasta revela que Ho-
lambra registrou este ano 15 
casos de dengue. No ano pas-
sado inteiro foram 24.  Uma 
situação que acende o sinal 
de alerta e reforça a necessi-
dade da prevenção para evi-
tar a doença.

“Vale sempre reforçar que 
o trabalho deve ser conjunto, 
entre Prefeitura e população. 
Toda a comunidade precisa 
fazer a sua parte, evitando 
o acúmulo de água parada e 
sempre monitorar o jardim e 
o quintal”, alertou o diretor.

No site do Governo, em 
www.holambra.sp.gov.br, 

está disponível para impres-
são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. Além disso, 
é possível que a população 
contribua denunciando pos-
síveis criadouros por meio da 
Ouvidoria ou pelo aplicativo 
Sem Dengue, disponível para 
telefones nas plataformas 
Android e iOS. O telefone da 
Vigilância em Saúde é o (19) 
3802-2744.

Em caso de suspeita de 
dengue a orientação é pro-
curar a unidade de saúde o 
mais breve possível.

Como combater o mosquito:

Sintomas da dengue:

Calendário fixo 
de vacinação 
contra a 
Covid-19

- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada em calhas ou outros recipientes
- Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas
- Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos 
pelo menos uma vez por semana

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
- Manchas vermelhas no corpo

Holambra conta com um 
calendário fixo de imuni-
zação contra a Covid-19. 
A vacinação de adultos e 
crianças ocorre sempre às 
segundas e quartas-feiras 
no Salão da Terceira Ida-
de, por ordem de chega-
da, entre 8h e 12h e das 
13 às 15h.
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Profissionais de 

saúde são vacinados 
contra o Sarampo

Inscrições abertas 
para a Oficina de 
Fotojornalismo

Ponto MIS

A Prefeitura de Holam-
bra deu início essa semana 
à primeira etapa da Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo. A ação, no 
momento, é voltada apenas 
aos profissionais de saúde. 
A aplicação das doses ocor-
re de segunda a sexta-feira, 
nos PSFs Imigrantes e Santa 
Margarida, entre 8h e 11h30 
e das 13h às 15h.

“É importante que todos 

os profissionais de saúde se 
dirijam aos postos e levem a 
caderneta de vacinação para 
que nossos agentes pos-
sam avaliar a necessidade 
da dose”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias.

Na segunda etapa da 
campanha, que começa em 
2 de maio, serão imunizadas 
crianças de 6 meses a meno-
res de 5 anos.

Estão abertas as 
inscrições para a 
Oficina de Fo-
tojornalismo 
p r o m o v i d a 
por meio do 
Pontos MIS, 
projeto de fo-
mento à cultura 
do Museu da Ima-
gem e do Som (MIS). 
A atividade, gratuita, será 
realizada de forma online. 
Para participar é preciso ter 
a partir de 15 anos e preen-
cher formulário disponível 
em https://www.sympla.
com.br/evento-online/ofici-
na-de-fotojornalismo-com-e-
miliano-capozoli/1524960. 
As vagas são limitadas.

A oficina será ministrada 
por Emiliano Capazoli nos 
dias 11, 12 e 14 de abril entre 
18h e 20h. Durante os encon-
tros remotos o profissional 

irá abordar o passo a 
passo de uma pau-

ta fotográfica 
em um jornal 
diário. Emilia-
no é jornalis-
ta e trabalha 
como repórter 

fotográfico des-
de 2002. Estudou 

Cinema em Paris por 
um ano na Nouvelle Sor-

bonne e, em 2011, fez mes-
trado em Fotojornalismo e 
Jornalismo Documental na 
London College of Commu-
nication, em Londres. Já foi 
colaborador das revistas 
Veja, Istoé, Época e Globo 
Rural. Teve suas obras ex-
postas na Inglaterra, Fran-
ça e Brasil. Foi vencedor do 
Prêmio Abril de Jornalismo 
em 2013 e em 2016 e do 
Prêmio Globo de Jornalismo, 
também em 2016.
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Prefeitura divulga programação 

para Semana Santa

Pesca Livre: inscrição 
prorrogada até dia 14/04

Caça aos Ovos

Na sexta, 15 de abril, entre 6h e 12h, a Prefeitura promove ain-
da uma Pesca com premiação no lago da Nossa Prainha. Serão 
lançadas 2 toneladas de peixes no local dias antes da ativida-
de. Para participar é preciso ser morador da cidade e fazer a 
inscrição, em duplas, até 14 de abril no Espaço do Empreen-
dedor, localizado no Paço Municipal. O atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. É necessário apre-
sentar Cartão Cidadão e doar 2kg de ração para cães. Os itens 
serão encaminhados para a Associação de Reabilitação e Con-
trole Animal (Arca) de Holambra. As cinco duplas com maior 
quantidade de quilos pescados receberão troféu. Entre 12h e 
17h será realizada a Pesca Livre. Em ambos os casos o uso de 
vara com molinete está proibido.

O sábado, dia 16 de abril, será dedicado aos pequenos. Entre 
17h e 20h será realizada a divertidíssima Caça aos Ovos. Cerca 
de 16.000 ovinhos de chocolate serão escondidos no Parque Ci-
dade das Crianças e a missão das crianças, de até 10 anos será 
encontrá-los. Para participar é preciso ser morador da cidade 
e apresentar Cartão Cidadão. A garotada vai poder também 
curtir brinquedos infláveis, fazer pintura facial, tirar fotos com o 
Coelhinho da Páscoa e se deliciar com pipoca e algodão-doce.
“A Semana Santa é um momento de renovação da fé e de união. 
Pensamos em uma programação especial, voltada para toda a fa-
mília”, disse o prefeito Fernando Capato. “Estão todos convidados”.

A Prefeitura de Holambra 
preparou uma programação 
especial para celebrar a Se-
mana Santa, que contará com 
exposição sacra, pescaria e 
uma divertida gincana de caça 
aos ovos para a meninada. 

A abertura oficial do even-
to acontece na sexta-feira, 
dia 8 de abril, com a inaugu-
ração da Vila de Páscoa, de-
dicada às crianças, na Praça 
dos Pioneiros, e com a tradi-

cional Exposição da Via Sa-
cra na Praça dos Coqueiros. 
A mostra contará com uma 
celebração ministrada pelos 
padres Charles Franco Peron 
e Francisco Ronaldo Silves-
tre, às 20h, e reunirá 15 pai-
néis de cerca de 2 metros de 
altura confeccionados pelo 
artista plástico Ricardo Luís 
Pereira. A exposição perma-
necerá aberta para visitação 
até o dia 17.  

“A Vila de Páscoa poderá 
ser visitada até a véspera da 
data, dia 16. Entre 18h e 22h 
os meninos e meninas pode-
rão visitar a Casinha do Co-
elho, a Fábrica de Chocolate 
com cascata e tirar fotos com 
a grande estrela da festa”, 
contou a diretora municipal 
de Turismo e Cultura, Ales-
sandra Caratti. 

Na quarta-feira, dia 13, 
às 19h, os párocos retornam 
à Praça dos Coqueiros para 
percorrer com os fiéis a Via 
Sacra, representada em suas 
estações pelos painéis, desde 
a condenação até a ressurrei-
ção de Jesus. 
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Vereadores representarão Holambra na XXI 

Marcha dos Legislativos Municipais, em Brasília

Tribunal de Contas aprova contas de 2020 
da gestão de Dr. Fernando

Na Sessão Ordinária reali-
zada na última segunda-feira, 
dia 04 de abril, os vereado-
res aprovaram o Projeto de 
Resolução para constituir a 
Comissão de Representação 
da Câmara Municipal de Ho-
lambra na XXI Marcha de Ve-
readores, que será realizada 
entre os dias 26 a 29 de abril 
de 2022, em Brasília/DF.

“O evento será uma opor-
tunidade para buscarmos 
mais conhecimentos, com 
discussões sobre temas da 
atualidade com efeitos nos 
municípios”, mencionou o 
vereador e Presidente da 
Casa Mauro Sérgio de Olivei-
ra, o Serjão, na justificativa 
do projeto.

Os parlamentares apre-
sentaram também dez in-
dicações legislativas em 
diversas áreas de interesse 
da população. O vereador 
Hermindo Felix solicitou ao 
departamento competente a 
pintura das faixas que deli-
mitam as vagas de estaciona-
mento do Velório Municipal.

O término do campo de 
futebol, localizado no bairro 
Alegre, foi o pedido do vere-
ador Jesus Aparecido de Sou-
za, o Jesus da Farmácia.

O vereador Janderson 

Adriano Ribeiro, o Chiba, so-
licitou ao Executivo a implan-
tação do Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM), para reali-
zação da inspeção e fiscaliza-
ção sanitária dos produtos de 

origem animal, permitindo o 
selo de registro do produto 
para sua comercialização.

A construção de sanitá-
rios femininos e masculinos 
ao lado do bar do Estádio 

Municipal Zeno Capato foi a 
indicação do vereador Orio-
valdo Venturini.

Cinco medidas de interes-
se público foram apresenta-
das pelo vereador Fabiano 
Soares. Para a Creche Abelha 
Rainha, no bairro Groot, so-
licitou a reforma e manuten-
ção visando sanar problemas 
de infiltração, além da troca 
da areia do parque. A revita-
lização da Praça Parque dos 
Pássaros, localizada próximo 
à Rua Coberta. A manutenção 
e troca das lâmpadas dos pos-
tes de iluminação pública dos 
bairros Imigrantes, Van den 
Broek e Moinho Residencial. 
E também pediu melhorias na 
pista de skate, pintura, limpe-
za e concretagem do espaço 
que ainda está com grama.

Por fim, o vereador Wilson 
Barbosa, o Bigode, indicou a 
revitalização do campo de bo-
cha, situado na Rua Fênix.

A próxima sessão será 
realizada dia 11 de abril, às 
19h, no Plenário da Câmara 
Municipal.

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) emi-
tiu parecer favorável à 
aprovação de contas da 
Prefeitura de Holambra 
referentes ao exercício 
de 2020, último ano de 
mandato do ex-prefeito 
Fernando Fiori de Go-
doy. Com esta, Godoy 
fecha seus oito anos de 
governo com todas as 
análises aprovadas pe-
las auditorias da corte.

Em suas redes sociais, o 
ex-prefeito agradeceu cola-

boradores e vereadores e 
enfatizou que a aprovação in-
tegral de suas contas é “fato 
difícil de acontecer no dia 

a dia dos municípios”. 
“Hoje encerro um ciclo 
de trabalho sério. Foram 
8 anos como prefeito au-
ditados pelo Tribunal de 
Contas. E as contas dos 8 
anos foram aprovadas”, 
celebrou.

Além do parecer do 
TCE, Godoy teve, até o 
momento, 7 de suas 8 
contas aprovadas tam-
bém pela Câmara Muni-

cipal de Holambra. A última 
deverá chegar esse ano para 
apreciação dos vereadores.
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Receita Federal prorroga o prazo da 

declaração do imposto de renda

Devido às dificuldades 
impostas pela pandemia de 
covid-19, uma vez  que mui-
tas empresas e órgãos ainda 
não estão com os serviços de 
atendimento totalmente nor-
malizados, a Receita Federal 
estendeu o prazo para entre-
ga do Imposto de Renda 2022 
até 31 de maio. Também fo-
ram prorrogados para o fim 
de maio os prazos relativos 
à declaração de Imposto de 
Renda de quem saiu do país e 
da declaração de espólio. 

Mas, mesmo com pra-
zo estendido, especialistas 
alertam para não deixar para 
declarar na última hora, evi-
tando erros e surpresas. 
Nos 20 municípios que com-
põem a RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas), 
foram 279.385 declarações 
entregues até às 23h59 de 
segunda-feira (4), segundo a 
Receita Federal. Ao todo, são 
esperadas mais de 852 mil 
declarações de contribuin-
tes em toda essa região.

Neste ano, a declaração 

tem algumas novidades, 
como é o caso da restituição 
por PIX e a inclusão de uma 
nova categoria só para decla-
rar criptoativos, como NFTs. 
Com novas regras é impor-
tante buscar informação e 
iniciar o preenchimento com 
antecedência para evitar er-
ros. Quem adianta o envio 
também se beneficia com a 
antecipação da restituição, 
caso haja, e esse pode ser 
um bom recurso para inves-
timentos.

Quem deve declarar
A entrega é obrigatória 

para quem teve ganhos tri-
butáveis superiores a R$ 
28.559,70, em 2021 ou ren-
dimentos isentos e não tri-
butáveis acima de R$ 40 mil. 
Além disso:
- quem obteve, em qual-

quer mês de 2021, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito 
à incidência do imposto, 
ou realizou operações em 
bolsas de valores, de mer-

cadorias, de futuros e as-
semelhadas;

- quem teve, em 2021, re-
ceita bruta em valor supe-
rior a R$ 142.798,50 em 
atividade rural;

- quem tinha, até 31 de de-
zembro de 2021, a posse 
ou a propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total supe-
rior a R$ 300 mil;

- quem passou para a con-
dição de residente no 
Brasil em qualquer mês e 
se encontrava nessa con-
dição até 31 de dezembro 
de 2021;

- quem teve isenção de im-
posto sobre o ganho de ca-
pital na venda de imóveis 
residenciais, seguido de 
aquisição de outro imóvel 
residencial no prazo de 
180 dias.

Documentos necessários
Separar os documentos 

necessários antes de iniciar 
a declaração é um passo 
importante para facilitar o 

Apenas 33% dos contribuintes da Região Metropolitana de Campinas já declararam Imposto de Renda 2022

envio. A organização é uma 
aliada, especialmente para 
evitar divergências nas in-
formações. É preciso reunir 
os informes do empregador, 
das instituições financeiras, 
além de documentos e com-
provantes com despesas 
em educação, saúde e pa-
gamentos ou rendimentos 
com aluguéis.

Novidades IR 2022
Entre as novidades para 

a declaração do IR 2022 
está a restituição por meio 
de PIX. O contribuinte po-
derá receber a restituição 
por essa ferramenta, desde 
que a chave cadastrada seja 
o CPF do titular da declara-
ção, e não e-mails e núme-
ros de telefone.

Outra novidade é a de-
claração pré-preenchida 
que poderá ser obtida tam-
bém por meio de autentica-
ção no portal Gov.br. Esse 
recurso pode ser usado por 
todos os contribuintes que 

tenham conta no site oficial 
do governo.

Mais uma mudança se 
refere aos criptoativos,  os 
NFTs, mais populares no 
metaverso. Todos os criptoa-
tivos, com valor de aquisição 
igual ou superior a R$ 5 mil, 
precisam ser informados. 
Com os NFTs ocorre a mes-
ma coisa: os contribuintes 
devem fazer a declaração de 
ganho de capital quando as 
vendas totais no mês supe-
rarem os R$ 35 mil mensais.

Cronograma de 
restituições

De acordo com a Recei-
ta Federal, o pagamento 
das restituições será feito 
em cinco lotes, sendo o pri-
meiro liberado no dia 31 de 
maio e o último no dia 30 de 
setembro. A prioridade das 
restituições.

Carlos Liberato – Especia-
lista Cooperativa Sicredi

Ceviche de manga e salmão

Sorbet de maracujá Torta ópera

Atum com purê de batata e azeite de coentro
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Lembra-te de que o Amor pode tudo em todos e 
nunca deixes de amar o próximo como a ti mesmo

Coisas de 
Holambra...

Tradições de Páscoa na Holanda
A Páscoa na Holanda não é 
tão diferente da Páscoa no 
Brasil, mas tem, naturalmen-
te, as suas peculiaridades. Por 
lá também tem o Coelhinho 
da Páscoa e a Sexta-feira e o 
domingo são feriados. A di-
ferença mais gritante, é que 
a Páscoa dura dois dias: tem 
o Eerste Paasdag e o Tweede 
Paasdag (traduzindo: primei-
ro e segundo dias de Páscoa, 
respectivamente).

Origem
Esse costume vem de longa data. Já na Idade Mé-
dia, a igreja se comprometeu a realizar um segun-
do dia de festa. O motivo é bem óbvio: isso daria às 
pessoas algum tempo livre extra (naquela época, 
as pessoas costumavam ir mais à igreja). Isso tam-
bém acontece no Natal, como eu já te contei antes.

Preparativos
Existem, ainda, outros aspectos interessantes: en-
quanto que no Brasil os supermercados e lojas fi-
cam abarrotados de ovos de chocolate de diferen-
tes tamanhos e embalagens super coloridas, lá, o 
que mais se encontra, são os ovinhos. Diminutos e 
embalados em papel alumínio coloridos.
Existe também uma variedade infinita de arranjos 
e utensílios feitos exclusivamente para a celebra-
ção. Desde enfeitinhos para mesa, até copos e to-
alhas descartáveis sobre o tema. Isso sem contar a 
imensa oferta de cartões (outro traço marcante da 
cultura holandesa).

Como a Páscoa é comemorada na Holanda?
Assim como em muitos outros países, a festança 

tem direito a brunch, família 
reunida e chocolates! Famílias 
com crianças, muitas vezes, 
decoram ovos cozidos (sim, 
ovos de galinha), que depois 
são escondidos pela casa ou 
pelo jardim para que seja reali-
zada uma caça aos ovos deixa-
dos pelo Coelho. Assim como 
acontece por aqui, este evento 
é esperado com ansiedade pe-
las crianças, que saem doidas 
com suas cestinhas ou baldi-

nhos decorados em busca dos deliciosos tesouros!

No dia seguinte...
Aí vem aquela curiosidade: se é no domingo que 
ocorre a comilança, o que sobra para a segunda-
-feira? A Holanda, juntamente com a Bélgica e par-
tes da Alemanha são os únicos países que mantém 
a conveniente tradição do Segundo Dia de Páscoa. 
O coelho não passa de novo, mas a segunda-feira 
pós domingo de Páscoa é feriado. Não religioso, 
mas um dia de descanso. 
Com as lojas de móveis, jardinagem e faça-você-
-mesmo abertas, muita gente faz desse, um dia 
extra pra comprar aquela estante e passar o dia 
se divertindo com furadeira, pregos e parafusos. 
Pensando bem, pode até fazer sentido; a Páscoa 
coincide com a chegada da primavera, que carrega 
uma outra tradição: De Grote Schoonmaak, ou a 
grande limpeza. Depois do inverno, é hora de abrir 
armários e o coração da casa para receber os ares 
primaveris. E já que está tudo limpinho, porque 
não caprichar na decoração?

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e  curiosidades sobre Ho-

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

A Prefeitura de Holambra 
prorrogou para 14 de abril 
o prazo para que moradores 
enviem sugestões para a ela-
boração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, a LDO, rela-
tiva ao ano de 2023. A par-
ticipação pode ser feita por 
meio de preenchimento de 
formulário intitulado Cidade 
Participativa, que deve ser 
acessado em www.holambra.
sp.gov.br, na aba de Serviços.

Basta acessar a ferramen-
ta, se identificar, preencher 
informações de contato, se-
lecionar o ícone “LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias”, o departamento a que 
se destina a sugestão e en-
viar a contribuição.

“Os moradores podem, 
por exemplo, tratar de ques-
tões relacionadas ao bair-
ro em que vivem e indicar 
necessidades sobre obras e 

outros serviços ou melho-
rias”, explicou o economis-
ta e diretor municipal de 
Finanças e Contabilidade, 
Rodolfo Silva Pinto. Segun-
do ele, todas as mensagens 
serão lidas e avaliadas pela 
administração. A iniciati-
va, criada no ano passado, 
tem por objetivo fortalecer 
a participação dos holam-
brenses na construção dos 
projetos para a cidade.

A LDO é desenvolvida 
anualmente e visa estabele-
cer as metas e prioridades 
para o ano seguinte. A apre-
sentação da proposta está 
prevista para ocorrer no 
dia 19 de abril, a partir das 
18h, no plenário da Câmara 
Municipal. A atividade terá 
transmissão em tempo real 
pela internet por meio do 
site http://tvcamaraaovivo.
net/cmholambra/.

Holambrenses tem até 
o dia 14 para participar 

da elaboração do 
orçamento da cidade
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

A iniciativa dos estudantes do 
curso de Medicina, Medicina Vete-
rinária, Fisioterapia, Enfermagem e 
Engenharia de Produção do Grupo 
UniEduK traz, pela primeira vez ao 
campus II da UniFAJ, a Campanha de 
Doação de Sangue “Quem doa san-
gue salva vidas”. 

A ação acontece no dia 13 
de abril às 8h30, 09h30, 10h30 e 
11h30. O campus II fica na Rodovia 
Adhemar Pereira de Barros, Km 127 
em Jaguariúna/SP.

Quem quiser e puder doar san-
gue, precisa agendar horário para 
o dia 13 de abril com o estudante 
Vitor Caetano pelo whatsapp (37) 
9-9956-1815.

 
Objetivo da Campanha de Doação 
de Sangue

De acordo com a professora 
Celene Aparecida Ferrari Audi, que 
apoia o evento multidisciplinar, este 
projeto social contribui com a trans-
formação para o melhor da socieda-
de, das instituições e, principalmen-
te, das pessoas.

“Ao olharmos para as necessida-
des das pessoas e desenvolvermos 
ações que possam minimizar e/ou 
supri-la, tornamo-nos mais igualitá-
rios”, destaca a docente.

Entre os objetivos da ação estão 
conscientizar estudantes, colabo-
radores e público em geral sobre a 
importância da doação de sangue e 
salvar vidas; contribuir para aumen-
tar o estoque das bolsas de sangue 
do Hemocentro da UNICAMP; refor-
çar a importância da doação; sensi-
bilizar novos voluntários e fidelizar 
doadores existentes.

“Sinta-se bem por fazer o bem. 
Ao realizar uma doação de sangue, 
você está ajudando a pelo menos 
três pacientes que necessitam de 
transfusão. A doação, respeitando os 
critérios técnicos, não acarreta qual-
quer risco para o doador”, comenta a 
professora Celene.

Celene explica também que o 
sangue coletado pelo Hemocentro 
UNICAMP é processado dentro de 
rigorosos critérios técnicos, separa-
do em componentes e examinado 
em modernos laboratórios. Além 
disso, é distribuído gratuitamente 
aos hospitais públicos e filantrópi-
cos da região, proporcionando segu-
rança e tranquilidade à população.

“Por isso tudo, aproveite a opor-
tunidade para fazer parte desse gru-
po de pessoas solidárias que pensam 
na doação de sangue como garantia 
de vida!”, incentiva a docente.

 
O que é preciso para ser um 
doador de sangue?
• Não estar em jejum, apenas evi-
tar alimentos gordurosos e, após o 

almoço, aguardar três horas;
• Pesar, no mínimo, 50 Kg;
• Estar descansado;
• Não fumar até duas horas antes e 
duas horas depois da doação;
• Ter entre 18 e 69 anos (maiores 
de 60 anos não podem realizar a do-
ação pela primeira vez);
• Serão aceitos candidatos à doação 
de sangue com idade de 16 (dezes-
seis) e 17 (dezessete) anos, com o 
consentimento formal e presencial do 
responsável legal, para cada doação.

Para doação é obrigatório: do-
cumento de identificação com fo-
tografia emitido por órgão oficial, 
preferencialmente o RG ou CNH, e a 
informação do endereço completo, 
inclusive o CEP.

 
Não pode doar sangue a pessoa 
que:
• Estiver com gripe, resfriado ou 
infecção acompanhado de febre;
• For portadora de sífilis (cancro), 
malária (maleita) ou doença de 
Chagas;
• For alcoolista crônico, ou tenha 
ingerido bebida alcóolica nas últi-
mas 12 horas (prazos inferiores e 
consumo de pequenas quantidades, 
devem ser avaliados pelo profissio-
nal da triagem);
• Tiver sido exposto a situações 
de risco para doenças sexualmente 
transmissíveis;
• Tenha contraído Hepatite após 
os 11 anos de idade;
• Tenha realizado endoscopia há 
menos de seis meses;
• Estiver grávida, em período de 
até três meses pós-parto ou se esti-
ver amamentando;
• História atual ou pregressa de 
uso de drogas injetáveis ilícitas.
Quais são os intervalos para doa-
ções?
• Idade entre 60 e 69 anos: 180 
dias (máximo duas vezes nos últi-
mos 12 meses);
• Mulheres: 90 dias (máximo três 
vezes nos últimos 12 meses);
• Homens: 60 dias (máximo qua-
tro vezes nos últimos 12 meses);
• Estiver tomando medicamentos, 
tiver tomado vacina recentemente 
e/ou estiver em tratamento médico.

Como é feita a doação de sangue?
• O sangue é retirado da veia de 
um dos braços e passa por um equi-
pamento especial que retém parte 
das plaquetas ou das hemácias;
• Depois disso, o sangue retorna 
para o doador com todos os outros 
elementos;
• Tudo isso de forma segura e livre 
de contaminações. Todo o material 
utilizado é descartável e de uso único;
• Esta doação deve ser agendada e 
dura cerca de uma hora e meia.

Estudantes do Grupo UniEduK promovem 
Campanha de Doação de Sangue no dia 13/04

Feira de Troca de Livros 
acontece na biblioteca 
partir de segunda-feira

Para comemorar o Dia 
Nacional do Livro Infan-
til e o Dia Internacional do 
Livro e dos Direitos do Au-
tor, celebrados em 18 e 23 
de abril, respectivamente, 
o Departamento Municipal 
de Turismo e Cultura de Ho-
lambra realiza entre os dias 
11 e 29 deste mês mais uma 
edição da Feira de Troca de 
Livros na Biblioteca Muni-

cipal José Maria Homem de 
Montes. A ação tem como 
finalidades enriquecer o 
acervo, incentivar a leitura 
e o compartilhamento de 
obras literárias.

De acordo com a diretora 
da pasta, Alessandra Caratti, 
estarão disponíveis para tro-
ca mais de 150 publicações 
de diversos gêneros, rece-
bidos por meio de doação e 

que contam com mais de um 
exemplar disponível. Para 
participar, os moradores de-
vem separar livros que este-
jam em bom estado de con-
servação (confira abaixo as 
regras para as trocas).

A Biblioteca Municipal 
fica na Rua Solidagos, 42, no 
bairro Morada das Flores, e 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.

Regras para participar:
- Serão aceitos somente livros em bom estado de conservação.
- Serão aceitos livros de literatura adulta, juvenil ou infantil, nos mais diversos gêneros como 
romance, aventura, suspense, ficção, biografia e desenvolvimento pessoal.
- Não serão aceitos livros didáticos, dicionários, enciclopédias, religiosos e de áreas específicas, 
como por exemplo Direito, Artes e Administração.
- Não serão aceitos livretos infantis (livrinhos com poucas páginas).
- Não serão aceitos livros em outros idiomas.
- Gibis serão trocados por gibis ou na proporção de 2 para cada livro.
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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 1309
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:
KEIVIN KIEVITSBOSCH, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão engenheiro agrônomo, nascido em 
Mogi Mirim-SP, (registrado em Jaguariúna-SP) no dia dois 
de outubro de mil novecentos e noventa e um (02/10/1991), 
residente e domiciliado na Rua Salvia, 54, Jardim das Tulipas, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de FERNANDO GER-
MANO MARIA KIEVITSBOSCH e de DIVA APARECIDA 
DE SOUZA KIEVITSBOSCH.
CAROLINE ROSSETTI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão publicitária, nascida em Campinas-SP, 
(registrada em Artur Nogueira-SP), no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e dois (24/07/1992), res-
idente e domiciliada na Rua Salvia, 54, Jardim das Tulipas, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de HAMILTON ROS-
SETTI e de JANE CRISTINA BERTAZZO ROSSETTI.
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, 25 de março de 2022

Nº 1312
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:
LUÍS GUSTAVO PIRES DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão supervisor de produção, nasci-
do em Amparo SP, no dia três de julho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (03/07/1984), residente e domiciliado na Rua 
Kortstee, 245, Residencial Van Den Broek, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de JAIR PIRES DE LIMA e de CREU-
SA APARECIDA POPPI DE LIMA.
RAFAELA FÁTIMA PAVAN MATTA RIBEIRO, nacional-
idade brasileira, estado civil solteira, profissão biomédica, 
nascida em Amparo, SP, no dia dezessete de março de mil 
novecentos e oitenta e nove (17/03/1989), residente e dom-
iciliada na Rua Kortstee, 245, Residencial Van Den Broek, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de JOÃO FERNANDO 
MATTA RIBEIRO e de HELENICE APARECIDA PAVAN.
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, 05 de abril 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

● DIVERSOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga plantar (olho de peixe), 
unha encravada com correção “clip system”.  Dorien 
Podóloga. Telefone: (19)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.

Visita guiada à cachoeira de 
Holambra é neste domingo

Acontece neste domingo, dia 
10, a partir das 8h30, a visita 
guiada à mata da cachoeira e à 
queda d’água, que é promovida 
e organizada pelo Grupo Ami-
gos da Cachoeira.

O ponto de encontro para a 
visita é a entrada para a área, 
que fica logo ao lado da Estação 
de Tratamento de Esgoto.

O grupo de voluntários de-
senvolve trabalhos na área há já 
mais de seis anos fazendo uma 
manutenção da mata, corte de 
cipós, retirada de mato, comba-
te a plantas daninhas e formigas 
bem como o plantio de novas 
áreas.

A mata possui algumas tri-
lhas que foram abertas pelo 
grupo, as quais permitem per-
correr boa parte da área e, antes 
da pandemia, visitas eram regu-
larmente realizadas, principal-

mente com escolas. Mas já hou-
ve visitas abertas à população 
em geral, como a que será reali-
zada novamente neste domingo.

O evento estava originalmen-
te marcado para ser realizado no 

último domingo de março, dia 
27, mas, devido à instabilidade 
do clima naquela manhã, a pro-
gramada visita foi adiada.

Todos são bem-vindos.
Amigos da Cachoeira
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Quem viu o vídeo que essa cantora divulgou com seu hit “Envolver”, evidentemente percebeu que alcançaria a primeira posição 
no Spotify Global, parecia mais um vídeo de promiscuidade. Por isso, que os estrangeiros chegam ao Brasil e generalizam tudo. 

Pensam que todas as mulheres brasileiras são dessa espécie.  Anitta foi capa da revista gringa ‘Nylon’. No entanto, o que era para ser 
apenas uma divulgação durante o Coachella, nos Estados Unidos, se tornou motivo de repúdio pela Anitta, que não gostou nada do que leu, 

em decorrência da frase selecionada para a manchete. Falou futilidade, colheu o que plantou. Na manchete, a revista destaca as aspas da artista: “No Brasil, 
todo mundo quer se divertir e transar e eu quero trazer essa energia para cá”. Ah, faz favor, viu? Ela está tremendamente equivocada por dar uma opinião pessoal, 
englobando todo Brasil. O sucesso subiu na cabeça, Anitta? Só sua turma deve pensar assim, né? Prova disso, está em  “suas festas” que promove. Se liga, mulher. 

Colhendo o que plantou 

Será ele o Louro José Júnior?

Gente, que ideia genial essa. Dar continuidade 
a um trabalho talentoso de Tom Veiga, intérpre-
te do personagem Louro José, que morreu em 
novembro de 2020. Posso até considerar uma 
homenagem, né? Desde o início do mês, um pa-
pagaio apareceu na emissora global bisbilhotan-
do tudo. E já foi logo procurando por Ana Maria 
Braga e dizendo ser filho do Louro José. No “Mais 
Você” (TV Globo) da segunda-feira (4), Ana Maria 
disse que a situação do papagaio continua “pen-
dente”, já que ainda não foi confirmado que ele é 
filho do Louro. Ela se emocionou com a chegada 
do novo personagem. “Essa situação mexe muito 
comigo, é uma lembrança importante na minha 
vida. Como eu não sei direito do que se trata, ten-
ta saber mais alguma coisa até o final do progra-
ma, diz que a gente não pode receber a pessoa 
assim, de repente, chega e entra, é uma empre-
sa grande (...)”, disse, limpando as lágrimas. Mas 
depois de tanto suspense, o “filho” de Louro José 
mostrou que já conseguiu o crachá da emissora, 
e já  é o novo companheiro da apresentadora. Va-
mos aguardar

Carla Vilhena assina contrato com SBT
Segundo a Assessoria de Comunicação do SBT,  Carla Vilhena assinou contrato 
com a emissora para comandar um projeto especial.  A jornalista e apresen-
tadora estará no comando do especial “Nossas Mães”, em homenagem ao Dia 
Das Mães, que irá ao ar no dia 06 de maio, em horário nobre. Ao ser ques-
tionada sobre o novo desafio, declara: “quando o SBT me procurou, achei até 
que era uma brincadeira. Que coisa bonita, fazer um especial de mães. Eu não 
esperava, realmente. Fiquei super animada, porque é um tema que eu falo muito, 
que eu gosto muito de abordar”.  Sobre a possibilidade deste projeto ser um ‘pontapé’ 
para sua vinda definitiva ao SBT, afirma: “já ficamos muito felizes com o projeto, que dirá se houver essa 
oportunidade. Vai ser a realização de um sonho, realmente. Uma TV grande, de sucesso, histórica e que 
faz parte da história de todos os brasileiros. Silvio Santos é total lenda da televisão então, para nós, é um 
prazer enorme e uma alegria muito grande”. 

Nosso talento brasileiro Assumindo novas funções
A atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, teve a “imor-
talidade” oficializada em cerimônia de posse na Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL), na noite do dia 25/03. O 
evento no Petit Trianon, no Centro do Rio, celebrou a 
entrega da Cadeira 17 da Academia à atriz, que suce-
de o acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello 
Franco. Aplaudida de pé ao entrar no salão de soleni-
dades, Fernanda se emocionou ao discursar no púlpito 
do Petit Trianon.  “Emocionada, tomo posse nesse mo-
mento da cadeira número 17, pedindo às senhoras e 
aos senhores acadêmicos, pela maneira como expres-
sarei, esta minha pulsação de vida que trago comigo 
neste ato”, disse Fernanda. A atriz é a primeira mulher 
a ocupar a Cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras. 
Antes, o posto foi ocupado por Sílvio Romero (funda-
dor da ABL) – que escolheu como patrono Hipólito da 
Costa –, Osório Duque-Estrada, Roquette-Pinto, Álvaro 
Lins e Antonio Houaiss.

Reconhecida por seu talento como dire-
tora, produtora, escritora e roteirista, Le-
onor Corrêa chegou à Band para cuidar, 
junto com diretores e toda a equipe que 
veio com Fausto Silva, da implantação do 
programa Faustão na Band. Após dois me-
ses de trabalho, ela vai agora assumir uma 
nova área na emissora voltada para a cria-
ção, pesquisa e produção de conteúdo 
como documentários, séries e dramaturgia. 
Também se dedicará ao trabalho de melhor 
aproveitamento do rico acervo audiovisual 
do Grupo Bandeirantes de Comunicação. 
A competência de Leonor ao longo de sua 
trajetória profissional é marcada por suces-
sos como “Carinha de Anjo”, folhetim de 
sua autoria presente hoje na televisão. O 
momento não poderia ser melhor.


