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Holambra encerra a Semana Santa 
com pescaria e gincana caça ao ovos

Acervo histórico Covid-19 Dengue

4 3 3

Legislativo aprovou a criação 
de uma comissão para criação 
de acervo sobre a emancipação 
político-administrativo da cidade

Apesar de poucos casos 
da doença “Não dá para 
descuidar agora”, diz 
diretor de Saúde

Novo mutirão neste sábado. 
Atenção, o mosquito Aedes 
não escolhe época do ano 
nem local para proliferação

Hoje, durante todo o dia, acontece a tradicional pescaria da Sexta-feira Santa no lago da Nossa Prainha. Amanhã, sábado, 16, a Caça aos 
Ovos, voltada para crianças de 0 a 10 anos, encerra as festividades, que conta ainda com Exposição de painéis da Via Sacra, disponível para 
visitação na Praça dos Coqueiros, e Vila do Coelhinho, instalada na Praça dos Pioneiros até o final desta semana. 5

Procissão Via Sacra
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Opinião2
Esta semana o mundo cristão 

comemora a festa da Páscoa, cujo 
sentido fundamental é a da passa-
gem da morte para vida, do cativei-
ro para a liberdade, representada 
pela ressurreição de Jesus. 

A história da Ressurreição apa-
rece em mais de cinco diferentes 
locais na Bíblia. Em diversos episó-
dios nos evangelhos canônicos, Je-
sus profetiza sua morte e posterior 
ressurreição, que ele afirma ser o 
plano de Deus Pai. Os cristãos veem 
a ressurreição de Jesus como parte 
do plano de salvação e redenção 
através da expiação pelos pecados 
do homem. 

Mas, o mundo cristão, a metade 
da população do mundo, parece que 
tem se esquecido das mensagens de 
Jesus, este homem feito Deus, que 

veio ensinar uma boa nova. A boa 
nova de cada um  “amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo”.

O mundo nunca tem sido tão de-
sigual e pouco amoroso. Basta que 
se depare com as desigualdades e 
injustiças sociais, a fome,   a falta de 
tolerância com a diferenças,  o femi-
nicídio,  os assassinatos,   o massa-
cre das pessoas, especialmente das 
crianças, na Ucrânia. Tudo parece 
normal, coisa da vida... 

O mundo cristão, ortodoxo russo, 
ortodoxo grego, romano, anglicano 
ou protestante  fecha os olhos, en-
quanto rezam, cuidam de si ou veem 
seus líderes, do conforto dos seus 
palácios, pedir paz, harmonia, mais 
amor, quando não mais dinheiro. 

Talvez Jesus, crucificado ou 

ressuscitado, fosse mais ágil, mais 
Homem, mais comprometido com 
povo e menos comprometido com o 
poder do seus representantes.  

Por certo, se ainda na terra, 
Jesus  marchasse em direção aos 
conflistos, com a força do Pai numa 
mão e o chicote na outra, para dar 
um basta à fome de poder e rique-
za e um não à dor, ao desalento, à 
maledicência, à intolerância, aos 
extermínio que grassa entre  os que 
dizem seus seguidores. 

Falta ação aos cristãos. Falta 
coragem a seus líderes que se inti-
tulam representantes de Jesus na 
terra. É hora de cada um se trans-
formar e buscar um novo rumo, se 
desejarem continuar cristãos.

Uma Páscoa transformadora a 
todos. 

Páscoa
Histórias de Dona Ilda

netos, ouvindo duas mil vezes a 
mesma musiquinha e caindo no 
buraco duas mil e quinhentas 
vezes, perdendo sempre sem o 
querer !

Ser avó é nadar com os netos e 
achar a água ótima, mesmo que 
esteja horrorosamente gelada!

Ser avó é levar pisões nos pés 
o tempo inteiro, principalmente 
onde não se possa gritar!

Ser avó é rodar na garupa de 
uma motoca no sítio, para fazer 
de conta que é corajosa!

Ser avó, com muito esforço, é 
conseguir se “computadorizar” 
para poder entender melhor a 
linguagem de seus netos.

Ser avó é ficar desesperada 
com qualquer febrinha de seus 
netos e se sentir impotente para 
vê-los curados!

Ser avó é chorar por dentro e 
sorrir por fora, mesmo nas mais 
difíceis e dolorosas situações, 
como se essa vida fosse feita só 
de alegria e de bons momentos!

E para resumir, ser avó é a coisa 
mais surpreendentemente de-
liciosa , é poder ver a vida se re-
novar e sentir em cada neto um 
pedaço de um filho seu , acres-
centado, multiplicado, estupen-
damente mais lindo e aperfeiço-
ado!

É sentir em cada carinho rece-
bido de suas mãos ingênuas, a 
presença de Deus, a continuidade 
da vida, num doce manso acalen-
to!!!

E, depois de toda essa felicida-
de, agora me divirto com os bis-
netos!

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

Que delícia 
ser Avó!
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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

Desde que o mundo é mun-
do o ser humano nasce vive 
e morre, em um curto espaço 
de vida, experimentando um 
renovar de hábitos e costumes 
contínuo, inevitáveis em sua 
existência.

Talvez, ou certamente, 
como um ponto fora da curva, 
tive o privilégio de acompa-
nhar  o desenvolvimento de 
significativos comportamentos 
frutos da existência de qual-
quer geração.    

Coloco-me como ponto fora 
da curva pois pertenço a uma 
geração que, possivelmente, 
assistiu e ainda assiste, às muta-
ções relâmpago no desenrolar 
da vida de todos nós. Uma vida.

Enumerando algumas, 
“vixe”, assisti de cabo a rabo, 
pelos documentários cinema-
tográficos da época, todo o 
desenrolar da Segunda Guer-
ra Mundial com fim em 1945. 
Momentos acompanhados 
via indústria do cinema de 
Hollywood ávida em produzir 
filmes de longa-metragem com 
histórias e enredos sobre as vi-
tórias (e desastres) dos EUA e 
aliados no conflito.

Antes disso, ou durante, 

aviões comerciais de apenas 
um motor a combustão que 
transportava cerca de apenas 
50 passageiros com permissão 
para fumar a bordo. Uma época 
em que ainda existiam hidro-
planos (hidroaviões) fazendo 
vôos comerciais. E encerrando 
este parágrafo aeronáutico, o 
frenesi com o lançamento do 
primeiro avião comercial a jato 
– um De Havilland Comet -  da 
BOAC (British Overseas Asirwa-
ys Corporation) em 1949.  

No campo da rotina diária, o 
fim da Segunda Guerra trouxe 
um desenvolvimento industrial 
sem precedentes – pricipal-
mente dos EUA - fruto da di-
ponibilidade de tecnologia de 
armas e comunicações. Foi um 
boom impulsionado pela pro-
paganda maciça colocando no 
mercado equipamentos que vi-
riam transformar por completo 
o estilo de vida das pessoas: má-
quinas de lavar roupa automá-
ticas, freezer e geladeiras com 
recursos avançados, torradei-
ras elétricas, automóveis com 
ar condicionado, máquinas de 
escrever elétricas, profusão de 
aparelhos de TV. Claro está que 
a indútria norte-americana com 

sua pujança e propaganda esti-
mulou o consumo de pessoas 
além fronteiras.

A época de cerzir camisas, 
colocar meia sola em sapatos 
desgastados, guardar roupas 
dos filhos mais velhos para 
uso dos menores evaporara-se. 
Estava deslanchada a Era do 
Consumo desenfreado e maior 
conforto pessoal. Comprar e 
possuir mais que o suficiente 
contaminou a atmosfera social 
transformando a qualidade de 
vida em uma questão.

Por fim, com tantas inova-
ções tecnológicas aproximando 
países e culturas de hábitos dis-
tintos em tão curto espaço de 
tempo, as gerações que se suce-
dem aumentaram o inevitável 
distanciamento das anteriores 
criando conflitos no âmbito da 
compreensão e aceitação das 
“inovações” de parte a parte. 
Um dos aspectos mais difíceis 
de se lidar no relacionamento 
humano. Não somos máquinas, 
mas sim seres dotados de sen-
timento e sensibilidade. O con-
flito existencial entre gerações 
encontra espaço de sobra para 
se manifestar. A tecnologia con-
sumista agradece.     

Os Cães ladram e a Caravana Passa

A princípio avó é aquela que 
não tem calendário, nem agen-
da, nem data marcada. E é aquela 
que não deve fazer muitos planos 
para o amanhã. Porque se ela pla-
neja, liga a filha com voz de be-
zerrinha desmamada e lhe diz:

- Mamãe: são só 30 dias! Pas-
sam depressa! Vamos dar uma 
volta ao mundo!!!

Então todos os planos são des-
feitos e as malas são feitas!

- Cada um vai dormir em seu 
quarto, diz a filha antes de via-
jar! A avó concorda plenamente! 
Mas, na verdade, nem ela, nem as 
crianças concordam com a ideia. 
E à noite o pequeno lhe diz

-Vovó! Posso lhe fazer uma pro-
posta? Não poderíamos dormir 
todos juntos como na última vez?

E o “albergue cinco estrelas” 
está montado!

Que delícia ser avó, quando ela 
está quase dormindo e um neto 
lhe diz: - Vovó ! Estou com fome!

- A estas horas? Você já comeu 
bolachas, queijinhos, etc.

- Ah vovó! Eu olho para a se-
nhora e me lembro do mingau de 
farinha láctea! Que delícia!

E como fica o remorso? Quero 
vê-los bem fortinhos na chegada 
dos pais. E lá vai o mingau.

-Eu também quero, grita a ou-
tra!

Que delícia ser avó, quando ela 
está num restaurante, começan-
do a saborear seu almoço, quan-
do um neto lhe diz:

- Guarda vovó meu aparelho, 
e lá vêm as “dentaduras moveis”, 
cheias de babo, para guardá-las 
em minha bolsa. (Sei de um caso 
que a criança as enrolou em um 
guardanapo e o garçom as jogou 
no lixo!!!)

Ser avó é ser acordada na ma-
drugada, com o aconchego de 
uma neta se enfiando de baixo 
do meu lençol, porque sonhou 
com a bruxa!!!

Ser avó é jogar game com seus 
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Diretor de Saúde alerta sobre a importância de 

receber todas as doses da vacina

Prefeitura faz segundo mutirão contra a Dengue amanhã

Balanço do Departamento 
Municipal de Saúde divulga-
do nesta quinta-feira, dia 14 
de março, revela a confirma-
ção de 7 novos casos de Co-
vid-19 em Holambra ao longo 
da última semana. A cidade 
contabiliza, desde março de 
2020, 4.134 registros e 19 
óbitos. O bairro Imigrantes 
soma 1.065 confirmações, 
seguido do Groot com 366 e 
do Fundão com 361.

“Apesar da redução do nú-
mero de casos, é válido lem-

brar que é importante receber 
todas as doses da vacina con-
tra a Covid-19 nas datas cor-
retas e manter a higienização 
frequente das mãos”, disse o 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. “Não 
dá para descuidar agora”.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procu-

rar o atendimento de urgên-
cia e emergência na Policlíni-
ca Municipal.

De acordo com o VacinaJá, 
do Governo do Estado, 100,1% 
dos holambrenses receberam 
a 1ª dose da vacina. O percen-
tual apontado pelo órgão diz 
respeito ao número de doses 
aplicadas em relação à estima-
tiva total de habitantes elegí-
veis. 93,67% tomaram as duas 
doses ou o antígeno de dose 
única. 59% receberam o refor-
ço do imunizante (3ª dose).

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra irá 
realizar neste sábado, dia 16 
de abril, o segundo de quatro 
mutirões de combate ao mos-
quito Aedes Aegypti, trans-
missor da Dengue. A ação 
será realizada entre 8h e 12h 
no bairro Jardim das Tulipas.

A iniciativa, que terá con-
tinuidade nos dias 30 de abril 
e 7 de maio, conta com a par-
ticipação de 15 agentes de 
saúde que fazem 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. Na 
última semana a atividade foi 
realizada no Groot. 280 casas 
foram vistoriadas. Em duas 
delas os servidores encontra-
ram larvas do mosquito.

“Esse é um trabalho im-
portante e que depende da 
ajuda da comunidade. Pedi-
mos que todos abram suas 
casas e recebam os servido-
res”, disse o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Além disso, é funda-
mental que os cuidados para 

evitar a proliferação do mos-
quito sejam constantes. Não 
dá para descuidar. O Aedes 
não escolhe época do ano, 
nem local”.

No site do Governo, em 
www.holambra.sp.gov.br, 
está disponível para impres-
são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. É possível 
ainda que a população con-
tribua denunciando possí-
veis 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.

O último balanço divulgado 
pela pasta revela que Holam-
bra registrou em 2022, 15 ca-
sos de dengue. No ano passa-
do inteiro foram 24. Em caso 
de suspeita de dengue a orien-
tação é procurar a unidade de 
saúde o mais breve possível.
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Câmara aprova projeto para 
criação de acervo histórico 
do legislativo de Holambra

Na sessão ordinária pro-
movida pela Câmara Munici-
pal no dia 11 de abril, vere-
adores aprovaram o projeto 
de resolução que visa consti-
tuir uma comissão para jun-
tada e análise de documen-
tos para criação de acervo 
sobre a emancipação políti-
co-administrativa da cidade.

De acordo com a justifica-
tiva do projeto, a formação 
da Comissão de Assuntos 
Relevantes será uma opor-
tunidade para juntar e ana-
lisar documentos e fotos que 
marcaram a época da eman-
cipação político-adminis-
trativa da cidade, sendo um 
período muito importante, 
com manifestação de auto-
ridades, moradores, realiza-
ção de plebiscito, dentre ou-
tras situações que merecem 

pertencer a um acervo a ser 
disponibilizado a todos os 
interessados.

No plenário, o vereador 
Wilson Barbosa explicou 
sobre a iniciativa “Vamos 
precisar de todos os prefei-
tos, de todos os ex-vereado-
res, de munícipes que pos-
suam algum material sobre 
o assunto. Vamos analisar 
e organizar isso. A ideia 
não é fazer algo físico e sim 
algo atual, de fácil acesso 
para todos, a ideia é fazer 
um site com as memórias 
da Câmara.”

O Presidente e vereador 
da Câmara, Mauro Sérgio de 
Oliveira, declarou também 
que algumas reuniões já fo-
ram realizadas para traçar a 
melhor estratégia para cria-
ção do acervo e ressaltou 

“Uma cidade sem história, é 
uma cidade que não existe, 
que não tem o que contar, 
ela fica meio que no arquivo 
morto. Quem procurar a es-
trutura da Câmara, vai poder 
conhecer a história legislati-
va de Holambra do começo, 
meio, até o fim.”

Ainda na sessão foi apro-
vado o PL 011/2022, de au-
toria do vereador Fabiano 
Soares, que dispõe sobre 
políticas públicas de cons-
cientização e combate aos 
crimes de internet cometi-
dos contra crianças, preven-
do ainda uma semana anual, 
no mês de outubro, com ati-
vidades de conscientização 
direcionadas aos alunos da 
rede municipal de ensino. O 
projeto segue para sanção 
ou veto do Executivo.

Operação Cata-Bagulho 
está de volta na 

próxima segunda-feira

Confira o cronograma da 
Operação Cata-Bagulho:
Segunda-feira, 18 de abril: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, 
Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 19 de abril: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Mora-
da das Flores e Centro
Quarta-feira, 20 de abril: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho
Segunda-Feira, 25 de abril: Residencial Moinho, Residencial Van 
den Broek, Residencial Vila das Tulipas e Camanducaia
Terça-Feira, 26 de abril: Pinhalzinho

A Prefeitura de Holambra 
dará início na próxima se-
gunda-feira, dia 18 de abril, a 
mais uma etapa da Operação 
Cata-Bagulho para coleta de 
móveis danificados, pneus 
velhos e restos de poda. A 
ação será interrompida na 
quinta e na sexta-feira, dias 
21 e 22 de abril, em função do 
Feriado de Tiradentes, reto-
mada na segunda-feira (25) e 
concluída na terça (26).

O objetivo da iniciativa 
é impedir o depósito irre-
gular de lixo em terrenos 
baldios e vias da cidade, 

evitando o acúmulo de de-
tritos e a proliferação de in-
setos e animais peçonhen-
tos. Lixo doméstico, restos 
de construção civil e mate-
riais eletrônicos não serão 
recolhidos neste trabalho.

De acordo com o dire-
tor municipal de Serviços 
Públicos, José Marcos de 
Souza, os itens devem ser 
descartados na frente das 
residências pelos morado-
res antes das 7h30, de acor-
do com o cronograma de 
bairros. Em caso de chuva a 
ação poderá ser cancelada.
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Programação Semana Santa tem
atrações para adultos e crianças

Vila de Páscoa e 
Exposição Sacra

Regulamento Pescaria:

Uma Exposição da Via Sacra na Praça dos 
Coqueiros reúne 15 painéis de cerca de 
2 metros de altura confeccionados pelo 
artista plástico Ricardo Luís Pereira. Eles 
representam as estações, desde a conde-
nação até a ressurreição de Jesus. Os tra-
balhos estarão disponíveis para visitação 
até o dia 17. Na Praça dos Pioneiros, um 
espaço dedicado às crianças. A Vila de Pás-
coa poderá ser visitada até a véspera da 
data, dia 16. Entre 18h e 22h os meninos e 
meninas poderão visitar a Casinha do Co-
elho, a Fábrica de Chocolate com cascata 
e tirar fotos com a grande estrela da festa.

- Atividade voltada apenas para moradores de Holambra. Para participar da Pesca Livre e da Pescaria com 
premiação é preciso fazer inscrição, que pode ser realizada no Espaço do Empreendedor até 14 de abril ou na 
Nossa Prainha, no dia do evento. É necessário apresentar Cartão Cidadão e a doar 2kg de ração para cachorro. 
Os itens serão encaminhados para a Associação de Reabilitação e Controle Animal (Arca) de Holambra.
- A Pesca com premiação terá início às 6h e se encerra às 12h. Pesca livre segue, então, até as 17h.
- A competição será por duplas e é obrigatória a apresentação do Cartão Cidadão no local.
- No dia da pescaria, caso um dos participantes não compareça, a inscrição será cancelada.
- Cada participante poderá utilizar, no máximo, duas varas de mão, com altura até de 4,5 metros. A linha não 
poderá ultrapassar o tamanho da vara.
- Premiação: 1°, 2°, 3°, 4° e 5° colocados serão premiados com troféus, de acordo com a maior quantidade de 
quilos pescados.
- É proibido, durante toda a pescaria, o uso de molinete, trempas, chuveirinho ou mais de um anzol em cada 
vara.

Mais informações em (19) 3802-8000, ramal 246.

Pescaria e a gincana de 
caça aos ovos para a crian-
çada prometem agitar Ho-
lambra nos próximos dias. As 
atrações fazem parte da pro-
gramação da Semana Santa 
na cidade, que conta com ati-
vidades para toda a família.

Na sexta, 15 de abril, será 
realizada uma pescaria no 
lago da Nossa Prainha até às 
17h. “Para participar é preci-

so ser morador de Holambra 
e fazer inscrição no Espaço 
do Empreendedor até 14 de 
abril ou no dia, no local do 
evento”, explicou a diretora 
municipal de Turismo e Cul-
tura, Alessandra Caratti. “É 
necessária apresentação do 
Cartão Cidadão no momen-
to da inscrição e no dia da 
pescaria. Também pedimos a 
doação de 2kg de ração para 

cachorro, que serão direcio-
nados para a Associação de 
Reabilitação e Controle Ani-
mal, a Arca de Holambra”.

Ela explica ainda que a 
atividade terá premiação no 
período da manhã, entre 6h 
e 12h. As cinco duplas com 
maior quantidade de quilos 
pescados receberão troféu. 
Durante toda a pescaria o uso 
de vara com molinete, trem-

pas, chuveirinho ou mais de 
um anzol está proibido (con-
fira abaixo o regulamento). 
Na última semana a Prefeitu-
ra lançou 2 toneladas de pei-
xes no local.

O sábado, dia 16 de abril, 
será dedicado aos pequenos. 
Entre 17h e 20h será realiza-
da a divertidíssima Caça aos 
Ovos. Cerca de 16.000 ovi-
nhos de chocolate serão es-

condidos no Parque Cidade 
das Crianças e a missão das 
crianças, de até 10 anos, será 
encontrá-los. Para participar 
é preciso ser morador da ci-
dade e apresentar Cartão Ci-
dadão. 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.
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Conforme prometido na 
semana passada, nesse ar-
tigo trago um pouco mais 
de informações sobre o 
contrato de arrendamento. 
Lembrando da importância 
de um profissional para a 
elaboração do mesmo, evi-
tando assim dores de cabe-
ça no futuro. Vamos lá!

Formas de pagamento do 
arrendamento

 Umas das grandes 
dúvidas em relação ao pa-
gamento, se refere ao mes-
mo com parte da produção 
e sendo assim vamos deta-
lhar bem este ponto, já que 
na prática nos deparamos 
com um grande número de 
contratos assinados com a 
fixação do preço em pro-
dutos, como por exemplo 
sacas de milho, soja, sacas 
de milho, cabeças de gado 
e outros, que são realizados 
há anos e de acordo com os 
costumes dos produtores e 
de diferentes regiões.  

Ressalto que a lei vigente 
deixa claro que o preço do 
arrendamento rural deve 
ser estabelecido em quantia 
fixa de dinheiro, não permi-
te que o preço do arrenda-
mento seja fixado em quan-
tidade pré-estabelecida de 
produto, o que temos e é 
permitido, é se fazer a con-
versão do preço fixado na 
quantidade dos frutos devi-
dos condizente com o valor 
de mercado na data do seu 
pagamento. 

Proibições no contrato 
de arrendamento rural

O Art.93 do Estatuto da 
Terra determina que, nos 
contratos de arrendamen-
to, é proibido estipular:

Prestação de serviço 
gratuito pelo arrendatário;

Exclusividade da venda 
dos frutos ou produtos ao 
arrendador;

Obrigatoriedade do be-
neficiamento da produção 
em estabelecimento deter-
minado pelo arrendador;

Obrigatoriedade da 
aquisição de gêneros e uti-
lidades em armazéns deter-
minados pelo arrendador.

Existe um modelo 
correto de contrato de 

arrendamento?
Não, realmente não exis-

te um modelo correto ou 
algo pronto quando se trata 
de um contrato rural, mes-
mo que temos pontos que 
são bem parecidos e co-
mum em diferentes deles.

O que quero deixar des-
tacado é a importância, 
tanto para o arrendatário, 
assim como ao proprietário 
da terra, buscar resguardar 
a cada um os seus direitos, 
diminuindo assim os riscos 
durante a existência de um 
contrato de arrendamento.

Para isso mais uma vez 
ressalto a importância em 
se buscar uma assessoria 
especializada, que tenha 
experiência no agronegócio 
e nos contratos que a ativi-
dade engloba, para que as 
partes tenham seus direitos 
reservados e tranquilidade 
em realizar o objeto do con-
trato e assim movimentar a 
nossa economia.

Entendendo o Arrendamento Rural (2)

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

Foi por você!
Igreja 

Evangelho 
Pleno

Evangelismo da 
Páscoa

Dia 15 – Sexta Feira 
às 09h.
Neste ano de 2022, 
estaremos realizando 
a Encenação da 
Paixão de Cristo 
pelas ruas de 
Holambra, saindo da 
frente da Igreja do 
Evangelho Pleno, até 
à Rua Coberta, na 
Nossa Prainha.
Será um momento 
de profunda reflexão 
espiritual pelo que 
Jesus fez por nós.
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Empresa volta a oferecer curso  

“Holambra conhecendo Holambra”

Inspirado em curso ofere-
cido pela Associação Comer-
cial de Holambra há cerca de 
15 anos, “Holambra conhe-
cendo Holambra” voltou a ser 
oferecido às empresas de tu-
rismo da cidade nos últimos 
meses pela empresa Portal 
de Holambra, já conhecida 
pelos seus mapas e guias im-
pressos. O curso é ministrado 
pela turismóloga Ivonne de 
Wit que, além de sua forma-
ção técnica, é filha de holan-
deses, morou na Holanda e é 
colunista deste jornal.

Completamente remo-
delado, o curso visa ensinar 
aos alunos o que Holambra 
tem para oferecer, de forma 
dinâmica e divertida, contex-
tualizando-os sobre as ori-
gens da cidade, seus hábitos 
e costumes, bem como fazer 
um intercâmbio de conhe-
cimento entre as empresas 
participantes. O objetivo é 
que todos tenham, na ponta 
da língua, as respostas para 
perguntas como “O que tem 
para fazer em Holambra?”.

“Cada vez que eu entrego 
a nova versão do mapa turís-
tico, acontece a mesma coisa: 
moradores e profissionais 
me perguntam ‘que empresa 
é essa? Onde fica isso?’. Não 
é fácil ficar antenado em to-
das as novidades. Eu mesma 
procuro visitar cada novo 
empreendimento que abre 
na cidade para poder falar 
com propriedade sobre cada 
um deles em todos os canais 
de comunicação do Portal 
de Holambra”, disse. “Esse 

conhecimento, adquirido ao 
longo dos meus 20 anos de 
carreira, é que me permite 
oferecer um curso tão com-
pleto e diversificado como o 
‘Holambra Conhecendo Ho-
lambra’”.

No ritmo acelerado em 
que o turismo vem cres-
cendo na cidade, pensar na 
qualidade do atendimento 
não é apenas um diferencial 
a se oferecer: é crucial para 
a sobrevivência das empre-
sas. Por isso, profissionais 
da área de serviços, relacio-
nados direta e indiretamente 
com o setor turístico, como 
recepcionistas, garçons, ca-
mareiras, gerentes e pro-
prietários de estabelecimen-
tos turísticos; estudantes e 
profissionais que queiram 
ingressar na área; e profis-
sionais liberais que atendam 
turistas no exercício de sua 
função, como taxistas e fren-
tistas, estão aptos a ingressar 
na próxima turma, que acon-
tece no final deste mês.

Como funciona
O diferencial deste cur-

so é que as aulas acontecem 
em locais diferentes. “Não 
basta apenas a pessoa ter 
ouvido falar sobre uma em-
presa. Quando ela conhece o 
local, vive a experiência que 
o turista vai ter, ela se sente 
muito mais preparada para 
dar informações”, conta Ivon-
ne, idealizadora desta me-
todologia. Para isso, foram 
selecionados cinco atrativos 
turísticos, onde as aulas são 

ministradas. 
Um destes locais é o Mu-

seu de Holambra. Na primei-
ra parte da aula, os alunos 
fazem uma visita guiada no 
espaço por uma pessoa res-
ponsável pelo atrativo. “Além 
de ouvir as histórias contadas 
aos turistas, nós passamos 
informações relacionadas à 
operação do atrativo, como 
horário de funcionamento, 
valores do ingresso, bem 
como explicamos sobre os di-
ferenciais do local. Coisas dos 
bastidores, importantes para 
serem divulgadas”, explica.

Após terminar a visita, os 
alunos se divertem degustan-
do iguarias da culinária ho-
landesa, como o stroopwafel, 
speculaas e a torta de maçã. 
“A ideia é fazer uma imersão 
na cultura. E nada melhor do 
que provar as delícias de nossa 
gastronomia para isso. Até pão 
com granulado eles provam”.

Na segunda parte do cur-
so, outras temáticas entram 
em cena: assuntos relacio-
nados aos meios de hospe-
dagem, receptivos, lojas e 
restaurantes fazem parte 
da grade curricular. “Como 
é impossível visitar as mais 
de cem empresas do ramo, 
complementamos os apren-
dizados através de dinâmicas 
lúdicas, que tornam o curso 
bastante divertido. Eles pre-
cisam aprender como utili-
zar um mapa turístico, como 
orientar o visitante a chegar 
em determinado local, como 
manter a ética profissional 
ao responder às perguntas 

que nos fazem, entre muitas 
outras coisas”.

Ao longo das visitas, os 
profissionais recebem mui-
tos conteúdos. No Museu, 
aprendem sobre a história da 
cidade; no Moinho, são apre-
sentados alguns aspectos 
relacionados à cultura holan-
desa. Já no Bloemen Park e 
na Macena Flores são ensina-
dos os processos de cultivo 
das flores e como os turistas 
podem visitá-las. O Rancho 
da Cachaça oferece a possi-
bilidade de ver os bastidores 
de um complexo turístico, 
que envolve gastronomia, 
hospedagem e atrativo. Tudo 
isso, junto com a parte teóri-
ca, forma uma base sólida de 
conhecimentos que todo pro-
fissional de linha de frente 
deveria ter para atender bem 
aos visitantes. 

As turmas são compostas 
de profissionais de várias 
empresas, o que torna o cur-
so ainda mais interessante 
e rico. “É uma oportunidade 
única de trocar experiências 
e fazer networking com as 
pessoas do ramo. Isso ajuda 
a fortalecer o turismo local”, 
afirma.

Cada encontro tem três 
horas de duração, começan-
do às 9 horas da manhã e 
terminando ao meio-dia, to-
talizando uma carga de 15 
horas. As aulas acontecem 
sempre às segundas e terças-
-feiras, que são os dias mais 
tranquilos para as empresas 
liberarem seus funcionários 
para participarem do curso. 

Além disso, são oferecidas 
várias edições ao longo do 
ano. Dessa forma, as equi-
pes podem ser treinadas aos 
poucos para não desfalcar as 
empresas que, muitas vezes, 
estão em funcionamento. 
Todos os participantes rece-
bem um certificado ao final 
das aulas. Além da próxima 
turma de abril, o curso será 
ministrado em agosto e no-
vembro deste ano.

Responsabilidade Social
“Assim como já fiz duran-

te o período em que fui dire-
tora municipal de Turismo, 
quando treinei toda a equipe 
de Guardas Municipais, nesta 
nova edição, os agentes serão 
novamente convidados a par-
ticipar”, conta. Além disso, o 
mesmo curso deverá ser mi-
nistrado aos alunos do Proje-
to de Desenvolvimento Indivi-
dual, da Associação Príncipe 
Bernardo, a fim de qualificar 
estes jovens para o mercado 
de trabalho ao qual deverão 
ingressar em breve. “O curso 
permite que eles possam co-
meçar a enxergar o turismo 
como uma oportunidade de 
carreira, além de começar a 
habilitar profissionais para 
trabalhar neste setor que tan-
to cresce em Holambra”.

Serviço:
Próxima turma: dias 25 e 26 
de abril, 2, 3 e 9 de maio.
Horário: das 9h às 12h
Interessados podem fazer 
suas matrículas pelo What-
sApp: (19) 97401-8967.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

Considerado o “Cirur-
gião das Estrelas” da atua-
lidade, Dr. Carlos Fernando 
Gomes de Almeida é o con-
vidado especial do progra-
ma “Fronteiras na Saúde”, 
organizado pelo curso de 
Medicina da UniMAX (Gru-
po UniEduK). 

A palestra gratuita e 
aberta ao público acontece 
no dia 19 de abril, às 19h, 
no anfiteatro da UniMAX, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460, Jardim Pe-
droso em Indaiatuba/SP. 

“Os Desafios da Cirur-
gia Plástica e da Estética 
na Atualidade” será o tema 
abordado pelo médico ca-
rioca que, a partir dos re-
sultados sutis do trabalho 
que realiza, conquistou o 
apelido de “Doutor Mão 
Leve”.

Embora nunca tenha 
revelado oficialmente, 
em sua lista de pacientes, 
constam nomes como das 
atrizes Vera Fischer, Letí-
cia Spiller, Bárbara Paz e 
até de celebridades inter-

nacionais, como a cantora 
Madonna e o estilista ita-
liano Valentino. 

A discrição, a religiosi-
dade e o bom humor são 
algumas das característi-
cas mais comentadas sobre 
Dr. Carlos Fernando entre 
os articulistas e jornalis-
tas. Além disso, sua histó-
ria de superação do câncer, 
sua iniciativa em promo-
ver mensagens otimistas 
durante a pandemia e sua 
trajetória profissional pro-
metem um bate-papo pro-
missor. 

Convite
Tema: “Os Desafios da Ci-
rurgia Plástica e da Estéti-
ca na Atualidade”
Palestrante: Dr. Carlos Fer-
nando Gomes de Almeida 
– cirurgião plástico
Data: 19/04 (terça-feira)
Horário: às 19h
Local: Anfiteatro UniMAX 
(Av. 9 de dezembro, 460 
– Jardim Pedroso – Indaia-
tuba/SP)
Entrada gratuita

Grupo UniEduK traz à Indaiatuba o 
“Cirurgião das Estrelas” no dia 19/04 

para palestra gratuita e aberta ao público

Jovem holambrense conquista 
terceiro lugar em Concurso 
Internacional de Arte Mangá

Erick Pedrucci André, de 
22 anos, morador de Holam-
bra há mais de 8, demostrava 
talento para desenhar desde 
a infância. “Desenhar, para 
mim, sempre foi prazeroso. 
Desde cedo criança fui trei-
nando até ficar bom”, conta. 
Com o incentivo da família, 
o jovem foi se aprimorando 
não só em desenhos manu-
ais, mas tendo como foco 
principal, já há alguns anos, o 
aprendizado técnico e artís-
tico dos desenhos digitais, o 
que permitiu que ele partici-
passe de um concurso inter-
nacional disputado via inter-
net, online. O resultado, que 
foi divulgado esta semana em 
https://www.saturday-am.
com/madness/, aponta Eri-
ck como terceiro colocado na 
classificação final.

Chamado de “March Art 
Madness”, o concurso pro-
movido pela editora Satur-
day AM recebeu mais de 
500 portfólios de artistas de 
todo o mundo. Desses, ape-
nas 64 desenhistas de 24 pa-
íses, dentre eles Erick e mais 
5 brasileiros, foram selecio-
nados para participarem da 
competição. Com duração de 
5 semanas, os temas eram 
tratados semanalmente e 
os competidores iam sendo 
eliminados gradualmente, 
como num “mata-mata”, por 
meio de votação mista en-
tre jurados e público. Nesse 
período, o público escolhia 
através de formulários onli-
ne suas artes preferidas e o 
voto dos jurados ocorria em 
lives transmitidas pelo You-
Tube, com jurados diferen-
tes a cada semana. “Como eu 
já trabalho com arte e dese-

nho desde que eu saí do en-
sino médio, eu tive preparo 
para poder aguentar o desa-
fio que foi participar desse 
evento”, avaliou.

Premiado, Erick não 
pretende se dar por satis-

feito com essa primeira 
conquista internacional. 
Ele garante que “na próxi-
ma semana eu darei entra-
da no concurso de quadri-
nhos que será promovido 
pela mesma empresa”.

A arte finalista

Erick 
Pedrucci 
André

Dr. Carlos Fernando Gomes de Almeida é um dos profissionais 
de cirurgia plástica mais procurados por artistas, políticos, 
empresários e celebridades nacionais e mundiais, sendo 

considerado o “Cirurgião das Estrelas” da atualidade
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Desespero. Essa é a pa-
lavra toma conta dos pen-
samentos de uma pessoa 
ao receber uma carta de 
citação para realizar o pa-
gamento de um débito.

Antigamente, as empre-
sas chegavam a colocar o 
nome do devedor num pai-
nel em seu estabelecimen-
to ou faziam uso de práti-
cas nada eficazes.

Atualmente, estas práti-
cas são proibidas. Há meios 
mais civilizados e eficazes 
para resolver a questão. É 
o caso do processo de exe-
cução.

Mas, o que é uma exe-
cução judicial de dívida, 
afinal? A execução de dí-
vida nada mais é do que a 
cobrança judicial de uma 
dívida. Ela é utilizada como 
último recurso, quando as 
cobranças extrajudiciais 
não surtem efeito para re-
cebimento do título.

A execução de dívidas 
pode levar ao uso dos bens 
do devedor para quitação 
do débito. Neste processo, 
o patrimônio do devedor é 
avaliado e, então, leiloado. 
Os valores arrecadados são 

utilizados para custeio do 
processo e pagamento ao 
credor. Importante ressal-
tar também que, em alguns 
casos, o devedor pode re-
ceber a visita desagradável 
de um oficial de justiça que 
irá avaliar os bens dentro 
do imóvel e decidir o que 
será leiloado. Contudo, a 
depender dos bens e do 
tamanho da dívida, dificil-
mente eles cobrirão o valor 
total do que é devido, pois 
tendem a serem vendidos 
por valores relativamente 
mais baixos do que os pra-
ticados no mercado.

Na execução de dívida, o 
Poder Judiciário é aciona-
do como forma de coagir o 
devedor ao pagamento. 

Quando a ação de exe-
cução é iniciada, o devedor 
é notificado com um prazo 
para quitação do saldo de-
vido ou indicação de bens 
como garantia. Daí come-
ça uma dor de cabeça sem 
tamanho e uma montanha 
russa de más emoções.

A sugestão mais óbvia é 
pagar o que se deve, nego-
ciando um acordo. Obvia-
mente que o credor prefe-

re receber o débito à vista, 
mas temos que lembrar que 
nem sempre o devedor tem 
como pagar o valor total e 
um acordo pode beneficiar 
ambos. Assim o devedor 
se livra do problema e do 
risco de perder seus bens, 
bem como o credor terá a 
certeza de que irá receber 
o valor cobrado. 

Mas, e se depois de toda 
essa explicação, o devedor 
decidir não pagar a dívida?

Essa não é a melhor op-
ção a ser escolhida, o não 
pagamento pode acarretar 
consequências sérias.

Quando o devedor não 
paga o débito, pode ocor-
rer: bloqueio na conta ban-
cária, inscrição do nome 
nos órgãos de restrição ao 
crédito, restrição de cir-
culação e transferência de 
veículo, penhora de bens 
de valor substancial e pe-
nhora de ações e quotas de 
sociedades empresárias.

Esses são os exemplos 
mais frequentes que acon-
tecem no judiciário. Contu-
do, aposto alguns leitores 
devem estar pensando: 
“vou tirar o dinheiro da mi-

nha conta e o carro do meu 
nome para passar para 
terceiro de confiança. Não 
vão conseguir tirar nada 
de mim!”. Aí é que está o 
erro das pessoas, de acre-
ditarem que isso pode ser 
benéfico, mas é totalmente 
ao contrário.

Existe um instituto cha-
mado de fraude à execução, 
que ocorre quando o deve-
dor tenta maliciosamente 
esconder seu patrimônio, 
para que não seja possível 
o pagamento do débito. 
Quando a fraude é devida-
mente comprovada, é algo 
que além de não ser bem 
visto pelos juízes, também 
pode acarretar consequ-
ências, como a aplicação 
de uma multa, o que vai 
aumentar a bola de neve fi-
nanceira do devedor.

Por fim, é importante 
destacar que as chances de 
uma dívida cobrada pela 
via judicial prescrever são 
extremamente baixas. Na 
verdade, de maneira sim-
ples, só vai acontecer se o 
advogado do credor esque-
cer esse processo parado 

no judiciário, sem movi-
mentá-lo, por 5 anos! E, 
acredite, amigo leitor, nós 
não esquecemos. As chan-
ces desse processo con-
tinuar te trazendo dor de 
cabeça para o resto da vida 
são bem grandes.

De qualquer forma, sen-
do citado para pagar uma 
dívida, é importantíssimo 
procurar um advogado 
para que ele possa analisar 
o seu caso. Existem juros 
que podem ser revistos e 
em alguns outros casos, até 
a própria dívida pode ser 
extinta. 

Diego Barboza Filipini –  
OAB 420.389

e-mail:  diego_filipini@adv.
oabsp.org.br 

Doutor, estou devendo e fui cobrado 
judicialmente. E agora? Pago? Sento e choro?

Descomplicando o juridiquês

Envie aos amigos um pensamento de amor e 
envolva os desafetos em vibração de paz.
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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 1313
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:

LUCAS ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão assistente contábil II, nascido 
em Campinas-SP, (registrado em Santo Antônio de Posse-SP) 
no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e seis 
(06/08/1996), residente e domiciliado na Rua Miltenburg, 
446, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 
13825-000, filho de CICERO ANTONIO DOS SANTOS e de 
ROSINÉIA SIMIONI ALVES.
GABRIELLE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, nacion-
alidade brasileira, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em Mogi Mirim, SP, no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e oito (08/12/1998), 
residente e domiciliada na Rua Cabreúva, 113, Parque dos 
Ipês, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de ROBERTO 
DIAS DE OLIVEIRA e de VIVIANA DA SILVA.
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, 07 de abril de 2022

Nº 1314

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:

RENATO DE OLIVEIRA SIMÕES, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profissão serviços gerais, nascido em 
Cuiabá MT, no dia treze de março de mil novecentos e no-
venta e sete (13/03/1997), residente e domiciliado no Sítio 
Rio Abaixo, s/n°, Bairrinho, Holambra, SP, filho de ADELÇO 
SIMÕES e de EVA APARECIDA DE OLIVEIRA SIMÕES.
CAMILA ROBERTA MANDAIO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteira, profissão embaladora, nascida em Mogi Mirim, 
SP, no dia onze de setembro de dois mil e dois (11/09/2002), res-
idente e domiciliada na Avenida Luís Pilla, 2395, Martim Fran-
cisco, Mogi Mirim, SP, filha de IRINEU MANDAIO JUNIOR e 
de SUELI APARECIDA DA SILVA MANDAIO.
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 da cidade de Mogi Mirim-SP.
Holambra - SP, 08 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.

9 9695-1108              9 9324-0632

Montagem e 
Manutenção de estufa 
metálica e madeira – 
Lavagem de plástico

CNPJ 16.724.864 0001-96

Nº 1315
Faço saber que pretende m casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do 
Código Civil Brasileiro:

CARLOS HENRIQUE FERREIRA PENHA, nacion-
alidade brasileira, estado civil solteiro, profissão op-
erador de balança, nascido em Taiobeiras MG, no dia 
dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (17/11/1994), residente e domiciliado no Sítio 
Imigrantes, s/n°, Lote 16, Seção D, Alegre, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filho de HENRIQUE FERREIRA 
PENHA e de MARIA CONCEIÇÃO PENHA.
FÁTIMA TATIELLY DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão auxiliar de pro-
dução, nascida em Taiobeiras, MG, no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco (13/09/1995), 
residente e domiciliada no Sítio Imigrantes, s/n°, Lote 
16, Seção D, Alegre, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha 
de JURACY TRANCOSO DOS SANTOS e de MARILE-
NA ROSA 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, 12 de abril de 2022

Nº 1316

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do 
Código Civil Brasileiro:
MOISES DIAS DE CARVALHO, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em Uraí-PR, (registrado em Tamarana-PR) no dia 
treze de setembro de mil novecentos e sessenta e três 
(13/09/1963), residente e domiciliado no Sítio Porteiras, 
s/n°, Palha Grande, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho 
de JOSÉ DIAS DE CARVALHO e de MARIA PEREIRA 
DE OLIVEIRA CARVALHO.
ZENAIDE ARTONI, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteira, profissão serviços gerais, nascida em Japurá, 
PR, no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e 
setenta e um (29/06/1971), residente e domiciliada no 
Sítio Porteiras, s/n°, Palha Grande, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de ANTONIO ARTONI e de DEOLAN-
DA GAIA ARTONI.
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, 13 de abril de 2022
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Desde a estreia de 1001perguntas, em janeiro, Zeca Camargo melhorou bem. Está mais à vontade e tornou o programa mais dinâmi-
co. Na atração, Camargo comanda provas de conhecimentos gerais, agilidade, estratégia e raciocínio, e os participantes tem a chance de 

ganhar muito dinheiro ao avançarem na competição.  Muito legal, vai de segunda a sexta-feira, 22h30, depois do Faustão, pela TV Band. 

Quem sabe ganha

Roberta Miranda canta Chalana 

Audiência da novela Pantanal, desde sua estreia, 
só tem aumentado. Com isso, a Globo vem come-
morando dia após dia o sucesso da trama escrita 
por Bruno Luperi, com base no original de Bene-
dito Ruy Barbosa. Além de Pantanal ter uma ótima 
aceitação, o repertório musical só tem agradado 
o público, uma das faixas que faz parte da trilha 
sonora é  “Chalana”, que chega em versão gravada 
pela cantora Roberta Miranda, lançada no disco 
“Senhora Raiz”, de 2016. “Chalana” é uma compo-
sição de Mario Zan e Arlindo Pinto e foi composta 
em 1943, quando o sanfoneiro esteve naquela re-
gião a passeio. Foi gravada várias vezes, sendo as 
mais famosas as de Sérgio Reis nos anos 1970 e a 
de Almir Sater em 1990.” Pantanal” traz uma his-
tória linda e belíssimas paisagens, além de músi-
cas maravilhosas e fazer parte dessa trilha sonora 
significa uma felicidade que não cabe em mim!”, 
comentou a “Rainha da Música Sertaneja”. 

“Bem Bacana Demais” de Kiko Zambianchi
O cantor, guitarrista e compositor, Kiko Zambianchi apresenta 
seu mais novo show “Bem Bacana Demais”, interpretando os 
grandes sucessos da carreira e músicas inéditas. Francisco José 
Zambianchi, mais conhecido como Kiko Zambianchi, nascido 
em Ribeirão Preto, no dia 14 de outubro de 1960. Começou a 
tocar guitarra na adolescência, fez shows pelo interior, onde 
formou a banda “Vida de Rua”. A música “Primeiros Erros”, de 
1985, foi praticamente descartada pela gravadora, mas Kiko, 
acreditando no sucesso da canção, fez sozinho toda a divul-
gação, indo nas rádios da grande São Paulo com o disco para 
que fosse tocada – e, aos poucos, a música começou a ser co-
nhecida e executada, alcançando topo das paradas em todo 
o Brasil.  Em 2000, Kiko foi presença marcante no sucesso do 
disco “Acústico MTV” da banda Capital Inicial. Junto da banda, 
fez mais de 250 shows por todo o país, incluindo o auge desse sucesso, no Rock in Rio.  Ingressos online: 
https://www.eventim.com.br  , dia 15 de abril, às 22h30,  no Blue Note, av. Paulista, capital.  

Os 25 anos do Jota Quest

Dupla faz opção por trabalho solo

A banda anuncia uma turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira, com shows especiais que passa-
rão por 10 capitais brasileiras, a partir do próximo mês de julho. Batizada “Jota 25 – De Volta ao Novo”, a 
série de shows propõe uma viagem “explosiva” pela trajetória musical do grupo, reativando memórias e 
emoções dos fãs, a partir de experiência audiovisual futurista, e marcando o início de um novo ciclo para a 
banda mineira. A estreia será no dia 2 de julho, sábado, em São Paulo, no Espaço das Américas. “Mais que 
celebrar nossos 25 anos de carreira, a “Jota25” quer celebrar a vida. Tantas coisas aconteceram nesta nossa 
longa caminhada e continuamos por aqui, juntos, fortes e unidos. Há muito o que comemorar! É hora de 
extravasar geral os sentimentos, agradecer as conquistas, matar as saudades, realizar os sonhos e olhar pra 
frente”, comemora Flausino.

Parece que uma das duplas mais queridas do Brasil Zezé di Camargo e Luciano, juntos desde 1991, optaram em ficar cada um na sua. Só se juntam quando têm 
shows, principalmente para cumprir uma agenda que precisou ser adiada por causa da pandemia.  Fora isso, Zezé segue uma turnê própria, e Luciano tem dado 
sequência aos seus projetos na carreira gospel. Tanto é que Zezé apareceu sozinho no palco do Caldeirão, do sábado (9). Jurado convidado do quadro Caldeirola, 
o sertanejo foi questionado por Marcos Mion se ele e Luciano continuavam juntos. O pai de Wanessa Camargo falou que a dupla não vai acabar, mas que eles têm 
feito trabalho solo. “Zezé e Luciano não pertence mais a nós. Eu falo que é uma instituição, sem querer me gabar, como se fosse um time de futebol. Um time de 
futebol é da torcida, nós temos uma gama de admiradores que já não são fãs, fazem parte da família. Tenho que respeitar isso, é sagrado”, explicou Zezé.


