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Diferente de outros municípios, Holambra deverá arrecadar neste no ano R$ 6,765 milhões de ISS (Imposto 
Sobre Serviços). Se a estimativa se mantiver, entrará para os cofres públicos cerca de 8,5% a mais que 2019 
– antes da pandemia. De janeiro a setembro de 2021, o Município recebeu R$ 4,954 milhões, um aumento de 
9,4% em relação ao mesmo período do ano passado

Holambra tem alta na arrecadação  
de ISS apesar da pandemia

7

Reajuste salarial dos funcionários 
públicos municipais e melhorias para 
incentivar a prática esportiva na cidade 
são destaques da Sessão Ordinária, 
promovida pela Câmara de Holambra 6

Escolas manterão frequência 
alternada até novembro

Alunos da Rede Municipal disputam a semifinal do 
Concurso da EPTV

Bolsa Empreendedor abre novas vagas

Vacinação:
Neste sábado, 16, atualização da caderneta de vacinação  
Na quarta,20, e na quinta, 22, vacinação contra a COVID-19
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Histórias de Dona Ilda

Fui almoçar em um agra-
dável restaurante de Ho-
lambra.

Enquanto almoçava, me 
chamou a atenção uma 
mesa à esquerda: eram 
oito jovens, terminando 
de almoçar.

Todos estavam com um 
celular nas mãos, alguns 
rindo, conversando com 
a máquina que trazia nas 
mãos.

Fiquei atenta, analisan-
do a alegria que cada um, 
separadamente, sentia ao 
olhar para a “maquininha!”

Cada um estava vivendo 
seu mundinho, indepen-
dente, de tudo e de todos 
que estavam à sua volta. 
Que coisa impressionante!

Alguns mais sérios, ou-
tros rindo às gargalhadas, 
talvez, por alguma piada 
ouvida.

Mas, cada um de seu 
modo, estava ali vivendo 
alguns minutos, apesar de 
tanta gente a seu redor, 
sozinhos mesmos.

A digestão de todos es-
tava se fazendo, apesar de 
a preocupação ser com a 
tal da “maquininha” que 
era o interesse de todos.

Olhei em outra mesa e 
mais uma dupla de moços 
não tão jovens, também, 
um de frente ao outro, fa-
lando no celular.

Onde estão as trocas de 
opiniões, onde estão as 
trocas de novidades, en-
fim, afinal somos pessoas 
e não máquinas.

Infelizmente, acabaram-
-se as conversas interes-

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

Inacreditável !

santes, acabaram-se os 
“papos” agradáveis, a his-
tória das pescarias, das 
caçadas, acabou-se tudo!

Não vou dizer que não 
uso o celular. Só que ele 
tem a hora em que me 
serve para muitas necessi-
dades. Como é útil !

Mas, não troco uma boa 
prosa, não troco a presen-
ça de uma boa amiga ou 
amigo,, não troco ouvir 
algum caso interessante, 
por nenhuma “maquini-
nha” deste mundo! Ela 
deve ter seu lugar e ser 
usada quando for neces-
sária.

Infelizmente há pesso-
as que não conseguem 
mais viver sem a famosa! 
Já existem médicos espe-
cializados, trabalhando 
em tentar tirar o chamado 
vício da “dita cuja” !!! Há 
crianças que não dormem 
sem ter o celular em suas 
mãos!

Conheço pessoas que 
além de dirigirem. falam 
ainda em dois ou três ce-
lulares ao mesmo tempo!!!

Tudo nesse mundo deve 
ser moderado. O exagero 
atrapalha qualquer pes-
soa. Vamos parar e pensar 
um pouco?

Devia-se sempre comemo-
rar as professoras. Elas são a 
maioria na difícil missão de 
cuidar do futuro do país, em 
longas jornadas de trabalho, e, 
muitas vezes, em salas lotadas 
de crianças com demandas di-
ferenciadas.

Ao longo do tempo, a pro-
fissão de professora no Brasil, 
passou ser menos valorizada 
do que outras que exigem cur-
so superior.  Um dos motivos 
que leva a esta desvalorização 

é baixa remuneração do pro-
fessorado, em todo o país. 

Fala-se muito da importân-
cia da educação fundamen-
tal na formação das crianças 
para o exercício da cidadania 
e do trabalho, como um pilar 
para o desenvolvimento do 
Brasil.

Mas, na prática tem-se pre-
senciado, ao logo dos diversos 
governos,  com a conivência e 
apoio da sociedade civil orga-
nizada, o tratamento de baixa 

valorização das professoras,  
aviltadas por baixos salários 
que não os possibilitam viver 
com a dignidade que o cargo 
exige.   

Assim, ao comemorar o dia 
das professoras não se pode 
limitar a uma flor, uma maçã, 
um livro, uma bijuteria. É pre-
ciso ir mais além e apoiá-las 
na luta pelo  estabelecimento 
de uma política de valorização 
de seu trabalho do qual depen-
de o destino do país. 

Dias das Professoras

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

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

A pandemia não vai termi-
nar em uma parte até acabar 
em todas as partes, afirma 
reltório do World Economic 
Outlook. Com isso a inflação 
(no mundo) deve seguir fora 
dos trilhos, mas arrefecer em 
2022 e o caminho da “norma-
lização” passa pelo aumen-
to da vacinação, lembrando 
sempre ser fundamental que 
os países mais ricos socorram 
os mais pobres no acesso ao 
imunizante.

Por aqui tem-se a impres-
são que já dobramos o Cabo 
da Boa Esperança. A conten-
ção de hábitos, restritos em 
termos de precaução sani-
tária, afrouxou, haja vista a 
liberdade expandida durante 
o feriadão imposto pelo 12 de 
outubro.

Verdade que as estatísti-
cas estão a demonstrar queda 
nos número de óbitos e inter-
nações. Queda sim, mas não 
extinção! Afinal, fala-se em 
cifras comparativas de mortos 
como se estivéssemos fazen-
do referência ao sobe e desce 

do mercado financeiro. Uma 
morte pela doença é uma 
morte! Significa muito e não 
pode ser desprezada. Significa 
que parte da população pode 
estar infectada e que a vida 
não deixa de ser uma loteria. 
Quem é quem?

Já ultrapassamos os 601 
mil falecimentos, apenas 
atras dos Estados Unidos que 
possui uma população cerca 
de 14% maior que a nossa, 
mas com 735 mil mortes, 
ou seja, 2.200 casos por mi-
lhão de habitantes. No Brasil, 
2.800 casos por milhão. Irre-
mediável!

Ainda assim, fala-se com 
entusiasmo em carnaval dos 
bons tempos, festas de Natal 
e celebração do Ano Novo pré 
pandêmicos com essas datas 
já apontando ali na esquina. 
Em paralelo, a CPI da Covid-19 
traz à luz o que de pior o ser 
humano pode render: falta de 
sensibilidade, compaixão pelo 
outro, egocentrismo  enrai-
zado. Tudo pela manutenção 
do poder por uns e enriqueci-

mento ilícito por outros. Sordi-
dez inimaginável!

Enquanto isso, o Parlamen-
to britânico aponta resposta 
do governo à pandemia como 
um dos maiores fracassos do 
Reino Unido.

“Um dos maiores fracassos 
da saúde pública em todos os 
tempos. O governo demorou 
a agir e a determinar o primei-
ro bloqueio, controles de fron-
teiras e rastreamento do vírus, 
causando mais mortes do que 
o necessário.

Havia um desejo de evitar 
um bloqueio por causa do 
imenso dano que isso causaria 
à economia, nos serviços nor-
mais de saúde e na sociedade. 
Na ausência de estratégias, 
como isolamento rigoroso de 
casos, um teste significativo, 
operações de rastreamento e 
controles de fronteira robus-
tos, um bloqueio total era ine-
vitável e deveria ter ocorrido 
antes.”

E quanto à manifestação 
de nosso Parlamento?

Bem, não somos ingleses!

Não somos ingleses...
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Covid-19:  Cidade registra 4 novos casos na 
última semana e 48 dias sem mortes

Aplicação da vacina contra a Covid-19 acontece 
em dois locais na próxima semana

De acordo com balan-
ço semanal divulgado 
nesta quinta-feira, 
dia 14 de outubro, 
pelo Departa-
mento Munici-
pal de Saúde, 
Holambra al-
cançou 48 dias 
sem mortes 
por Covid-19. 
Quatro novos 
casos foram re-
gistrados e, no 
momento, não há 
pessoas em internação 
hospitalar. 10 pessoas com 
suspeita da doença aguardam, em 
isolamento, resultados de exames. O 
município contabiliza, desde o iní-
cio da pandemia, 2.101 casos: 2.086 
curados e 15 óbitos.

Com população estimada em 
15.272, o Holambra alcançou a marca 
de 88,2% de sua população vacinada 
com a 1ª dose ou dose única, destacan-
do-se no cenário da Região Metropoli-
tana de Campinas. 9.762 já tomaram 
duas doses do imunizante, 413 a dose 
única e 348 a dose de reforço. Os da-
dos são do Vacinômetro do Estado de 

São Paulo, atualizados no dia 
14 de outubro. A vacina-

ção segue nesta sex-
ta-feira, dia 15 de 

outubro, no Sa-
lão da Terceira 
Idade, das 8h 
às 12h e das 
13h às 15h. 
Será destina-
da para quem 

está com a 2ª 
dose da Fiocruz/

AstraZeneca atra-
sada ou marcada 

para esse dia; pessoas 
que tomaram a 1ª dose da 

Pfizer até 20 de agosto; profissio-
nais da saúde que tenham recebido o 
complemento há pelo menos 6 meses; 
e imunossuprimidos que tenham to-
mado a 2ª dose há 28 dias ou mais.

“O número reduzido de novos ca-
sos e a não ocorrência de óbitos é um 
sinal claro de nossa crescente cober-
tura vacinal. Vamos continuar traba-
lhando para imunizar nossa popula-
ção, sempre mantendo os cuidados 
sanitários para reduzir os riscos de 
contágio”, reforçou o diretor da pas-
ta, Valmir Marcelo Iglecias.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
irá aplicar a vacina contra a 
Covid-19 na próxima sema-
na em dois  locais. A imuni-
zação irá ocorrer nos dias 
20 e 22 de outubro entre 8h 
e 12h e das 13h às 15h, por 
ordem de chegada.

Na quarta-feira, 20 de ou-
tubro, no PSF Santa Marga-
rida , serão atendidos mora-
dores acima de 18 anos que 
ainda não tenham tomado a 
1ª dose do imunizante. Serão 
atendidos também holam-
brenses que estejam com o 

complemento da Butantan/
CoronaVac atrasado ou pro-
gramado para este dia e pes-
soas com mais de 60 anos 
que tenham tomado a 2ª 
dose há pelo menos 6 meses.

Na sexta-feira, dia 22, no 
Salão da Terceira Idade, será 
a vez de quem está com a 
2ª dose da vacina Fiocruz/
AstraZeneca atrasada ou 
programada para essa data. 
Também de quem tomou a 
1ª dose do antígeno da Pfi-
zer até o dia 27 de agosto e 
está aguardando o comple-
mento. Trabalhadores da 

área da saúde e imunossu-
primidos serão atendidos 
neste dia, desde que tenham 
tomado a 2ª dose há, pelo 
menos, 6 meses ou 28 dias, 
respectivamente. 

“Em todos os casos é 
necessário apresentar do-
cumento oficial com foto e 
CPF para receber a dose”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Para recebimento 
de 2ª e 3ª doses é preciso 
apresentar também o com-
provante de vacinação ante-
rior”. Ele lembra ainda que 

“Desde sempre, 
juntos por Holambra.”

Edição extra impressa

Circulará 27/10
No aniversário de Holambra

Apoio:

só receberão o complemento 
ou o reforço pessoas que to-
maram a 1ª dose na cidade. 

A imunização de moradores 
entre 12 e 17 anos segue 
suspensa.
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Saúde realiza neste sábado atendimento para 

atualização da caderneta de vacina

Holambra tem alunos da rede municipal nas 
semifinais  do concurso EPTV na Escola

Educação preserva distanciamento 
e mantém frequência alternada em 

parte das escolas

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
realiza neste sábado, dia 16 
de outubro, o Dia V da Cam-
panha Nacional de Multiva-
cinação para a atualização 
da caderneta de imunização. 
A ação contempla crianças e 
adolescentes de até 15 anos 
de idade. As doses serão dis-
tribuídas das 8h às 12h e en-
tre 13h e 15h nas unidades 
básicas Santa Margarida e 
Imigrantes.

“É preciso apresentar na 
unidade de saúde a caderne-
ta de vacinação para que seja 

analisada a necessidade de 
aplicação de alguma dose”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. Segundo ele, estarão 
disponíveis, no total, 14 ti-
pos de vacinas que protegem 
crianças e adolescentes de 
doenças como poliomielite, 
sarampo, catapora e caxum-
ba. “Pedimos para que os 
pais atendam nosso chama-
do, que é importantíssimo. 
Precisamos aumentar as co-
berturas vacinais, reduzindo 
a incidência e contribuindo 
para o controle e erradicação 

Três alunos do 9º ano da 
escola municipal Parque dos 
Ipês se classificaram para 
as semifinais da 22ª edição 
do concurso EPTV na esco-
la, que anualmente selecio-
na as melhores redações da 
região. Brenda Aparecida 
Ferreira, com “Liberdade ou 
represália”, Mateus José de 
Campos, autor de “O vírus da 
falta de empatia na socieda-

de” e Sofia Comucci Junquei-
ra Gonçalves, autora de “A 
pior pandemia”, ficaram en-
tre os 283 escolhidos de um 
total de 9.570 participantes, 
representantes de 403 es-
colas. Agora os holambren-
ses aguardam a escolha dos 
10 finalistas do concurso. O 
tema este ano foi “pandemia 
da intolerância”.

“Além do talento desses 

estudantes com as palavras, 
a classificação reforça a qua-
lidade das aulas de produção 
de texto que temos na rede 
municipal, mesmo em um 
ano tão difícil para as escolas 
em razão da pandemia. Espe-
ro que sirvam de inspiração 
para outros alunos no con-
curso do ano que vem”, afir-
mou a diretora municipal de 
Educação, Claudicir Picolo.

Ante o anúncio do Gover-
no do Estado de São Paulo da 
retomada obrigatória das au-
las presenciais a partir de 18 
de outubro, o Departamento 
Municipal de Educação de 
Holambra informa que, no 
momento, não haverá alte-
rações no atendimento aos 
alunos. Em função do espa-
ço físico de algumas unida-
des, será dada continuidade 
à separação das turmas em 
dois grupos, com frequência 
alternada, visando a manu-

tenção do distanciamento 
mínimo de 1 metro entre os 
estudantes. O retorno total 
dos alunos às aulas presen-
ciais acontecerá, a princípio, 
a partir do dia 3 de novem-
bro, quando o distanciamen-
to entre as carteiras não será 
mais exigido. Essa alterna-
tiva para a rede municipal é 
prevista pela Secretaria Es-
tadual de Educação. Novas 
informações deverão ser di-
vulgadas pelo Departamento 
na próxima semana.

PSF Santa Margarida
Segunda-feira a sexta-fei-
ra: 8h às 12h e entre 13h 
e 15h

PSF Imigrantes
Segunda-feira a sexta-fei-
ra: 8h às 12h e entre 13h 
e 15h

Confira dias 
e horários de 
vacinação:

de doenças”, ressaltou.
As doses também estão 

disponíveis de segunda a sex-

ta-feira, das 8h às 12h e entre 
13h e 15h, nas duas unidades 
de saúde.
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Alunos da rede municipal de Holambra participam 

de projeto que une esporte e sustentabilidade

Novas vagas para o Programa Bolsa Empreendedor

Alunos entre 10 e 14 anos 
de três escolas da rede muni-
cipal de ensino participarão 
a partir de novembro do Pro-
jeto Desvendar Esportes, que 
tem por objetivo promover 
o esporte e a sustentabilida-
de de forma lúdica, inclusiva 
e colaborativa. A previsão é 
que cerca de 240 estudantes 
das escolas Parque dos Ipês, 
Jardim Flamboyant e Maria 
José Moreira van Ham (Jar-
dim das Primaveras) façam 
parte das atividades, que in-
cluem a prática de atletismo 
e ginástica rítmica, além da 
confecção dos próprios ma-
teriais usados nas modali-
dades através da reciclagem. 
A intenção é estimular os 
estudantes a organizarem 
equipes, formatos, regras e 
materiais, construindo o pro-
cesso junto aos professores 
de forma ativa.

A proposta, criada pelo 
Instituto Incentivar, tem o 
propósito de desenvolver o 
esporte educacional, aten-
dendo às demandas sociais 
e de sustentabilidade dos 
17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela Agenda 
2030 da ONU, a Organização 
das Nações Unidas, e conta 
com o patrocínio da conces-
sionária Águas de Holambra.

A coordenadora da área 
de Responsabilidade Social 
da empresa, Maria Apare-
cida Draheim, falou sobre 
a chegada do projeto ao 
município. “A Águas de Ho-
lambra, assim como todas 
as unidades da Aegea Sa-
neamento, tem como uma 
de suas principais metas 
melhorar a qualidade de 
vida da população onde 
atua. Desenvolvemos di-

O Governo do Estado abre 
nesta quinta-feira, dia 14 de 
outubro, novas vagas para o 
Programa Bolsa Empreende-
dor. A iniciativa tem o objeti-
vo de apoiar os desemprega-
dos e autônomos informais 
em situação de vulnerabili-
dade, oferecendo qualifica-
ção, formalização e auxílio de 
R$ 1.000, pago em duas par-
celas. Para a região de Cam-
pinas, na qual Holambra está 
inserida, foram disponibili-
zadas 6.501 bolsas.

A ação é aberta aos de-
sempregados, trabalhadores 
informais e também micro-
empreendedores individuais. 
Mas a prioridade, de acordo 
com o Governo Paulista, é 
para mulheres, jovens, ne-
gros, pardos, indígenas e pes-

soas com deficiência.
Os interessados devem 

acessar o site www.bolsado-
povo.com.br/bolsaempreen-
dedor e preencher o formulá-
rio até o dia 24 de outubro. A 
divulgação dos selecionados 
irá ocorrer no dia 25.

“É importante pensar no 
crescimento econômico, mas 

de uma maneira que possa 
alcançar a todos”, explicou 
o prefeito Fernando Capato. 
“Esse programa é importan-
tíssimo pois trabalha com três 
pilares de atuação: auxílio fi-
nanceiro, orientação para a 
formalização e a qualificação, 
priorizando e incentivando 
quem mais precisa”, avaliou.

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

Segunda a sexta das 6h as 22h
Sábados, domingos e feriados das 8h as 12h

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

versas ações nesse sentido. 
Por isso apoiamos o Projeto 
Desvendar Esporte. Incen-
tivar o esporte, ainda mais 
aliado à sustentabilidade, 
vem ao encontro de tudo o 
que acreditamos”, declarou.  

“O projeto permite abor-
dar de forma sólida e con-
junta dois temas muito im-
portantes na formação de 
crianças e jovens: a prática 
de esportes e a sustentabili-
dade. Será uma ótima opor-

tunidade para proporcionar 
aos nossos alunos uma ati-
tude proativa na aquisição 
de novos conceitos e conhe-
cimentos”, explicou a direto-
ra municipal de Educação, 
Claudicir Picolo.
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Correção salarial dos servidores públicos 

municipais é pauta da 26ª Sessão Ordinária 

Com o objetivo de corri-
gir o salário congelado há 
dois anos dos servidores 
municipais e alta da infla-
ção, o vereador Mario Luiz 
Sitta (Sitta da Fanfarra) jun-
tamente com o Eduardo da 
Silva (Pernambuco) solici-
taram ao Poder Executivo, 
na última sessão (13/10), a 
concessão de aumento sa-
larial real, além da Revisão 
Geral Anual obrigatória, aos 
servidores do município a 
partir do próximo ano. Tal 
indicação visa contemplar 
os profissionais da saúde, 
educação e demais setores 
municipais. 

“Isso é uma correção sa-
larial prevista em lei e que 
neste ano não aconteceu de-
vido a Lei Federal por causa 
da Covid-19. No ano pas-
sado, houve uma correção 
salarial de mais ou menos 
4,5% referente a inflação 
de 2019 e neste mesmo ano 
de 2020 a alíquota do INSS 
aumentou 3%, acontecendo 
uma defasagem de menos 
3% em seus salários. Em 
2021 não houve correção sa-
larial, somado a inflação de 
8,5% até setembro, com pre-
visão de ser ainda maior. En-
tão o que estamos pedindo 
nesta indicação é para que 
seja feita a correção salarial 
logo no início de janeiro de 
2022.”, explicou Sitta. 

O Governo Federal es-
tabeleceu, através da LC 
173/20, o Programa de En-
fretamento ao Coronaví-
rus, determinando diversas 
medidas para compensar a 
necessidade financeira de 
investimentos na área da 

saúde pelos Estados e Mu-
nicípios. Uma das medidas 
previstas nesta legislação foi 
o congelamento salarial dos 
servidores públicos até de-
zembro de 2021. 

Os vereadores Sitta e Per-
nambuco pediram também 
o reajuste no valor do vale 
alimentação dos servidores 
municipais. E ainda, o ve-
reador Jesus Aparecido de 
Souza (Jesus da Farmácia) 
indicou o fornecimento de 
cestas de natal aos servido-
res públicos. 

Relativo ao esporte, a 
prática de atividades físicas 
gera qualidade de vida, bem-
-estar físico e mental, devido 
a isso, através das indicações 
legislativas os vereadores 
solicitaram e sugeriram na 
reunião melhorias no setor. 

A construção de um Com-
plexo Esportivo no campo 
do bairro Residencial Imi-
grantes, com campo, quadra 
de vôlei de areia, atletismo, 
piscinas públicas, lanchone-
te, entre outros, foi o pedido 
do vereador e Presidente da 
Casa Mauro Sérgio de Olivei-
ra, o Serjão. 

O vereador Janderson 
Adriano Ribeiro, o Chiba, 
fez três indicações legisla-
tivas, revitalização e manu-
tenção de forma contínua 
das quadras de vôlei e fute-
vôlei de areia na Praça dos 
Crisântemos, manutenção 
do alambrado da quadra lo-
calizada na praça do bairro 
Residencial Imigrantes, com 
a construção de nova base 
de concreto, e a construção 
de quadra de areia no bairro 
Chácaras Camanducaia.

Reajuste salarial dos funcionários públicos municipais e melhorias para incentivar a prática 
esportiva na cidade são destaques da Sessão Ordinária, promovida pela Câmara de Holambra
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Esdras Domingos

Tudo indica que Holam-
bra deverá arrecadar neste 
ano, por meio do ISS (Im-
posto Sobre Serviços), R$ 
6,765 milhões. Caso confir-
me, o montante que entra-
rá aos cofres públicos, será 
cerca de 8,5% a mais que em 
2019 – antes da pandemia. 
Naquele ano a Prefeitura 
arrecadou R$ 6.216.711,62 
com o ISS, principal tributo 
de competência municipal. 
Os dados, que mostram a 
saúde financeira do muni-
cípio, são do Departamento 
de Finanças e Contabilidade 
de Holambra.

O ISS é um tributo co-
brado pelos municípios e 
pelo Distrito Federal. “To-
dos os valores recolhidos 
a título deste imposto são 
destinados aos cofres pú-
blicos municipais. Sua in-
cidência ocorre quando há 
uma prestação de serviço 
com regras gerais subor-
dinadas à Lei Complemen-
tar n° 116/2003 e à Lei n° 
11.438/1997”, explica o di-
retor da pasta, Rodolfo Silva 
Pinto.  Os serviços sujeitos 
à tributação do ISS estão 
elencados na Lei Comple-
mentar n° 116/2003. “Suas 
regras e alíquotas variam de 
um município para o outro”, 
completa.

Enquanto a maioria das 
cidades vem sofrendo com 
uma queda acentuada de 
arrecadação causada pela 

pandemia, Holambra mos-
tra-se na contramão. No 
ano passado, a administra-
ção municipal arrecadou R$ 
6.178.484,07, ou seja, uma 
retração de 0,6% compa-
rado a 2019, diferença que 
pode ser considerada pe-
quena em relação às demais 
cidades. 

De acordo com a Confe-
deração Nacional de Muni-
cípios (CNM), os impostos 
municipais tiveram redução 
significativa com a pande-
mia. No caso do ISS, o impos-
to que tem maior impacto 
sobre as finanças munici-
pais, houve uma redução de 
14,9% (de abril a junho de 
2020 em comparação ao 
mesmo período de 2019), o 
que representou menos de 
R$2,4 bilhões para os cofres 
públicos.  Os dados com-
pletos estão disponíveis no 
estudo “O comportamento 
dos impostos municipais 
durante a pandemia” (ht-
tps://www.cnm.org.br/
cms/biblioteca/O-compor-
tamento-dos-impostos-mu-
nicipios-durante-a-pande-
mia.pdf.), elaborado pela 
Confederação.

Já a Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), no anuá-
rio Multi Cidades, registra 
uma queda de 16,8% no 
primeiro semestre de 2020 
e de 5,2% no segundo. E o 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCESP) 
divulgou que mais de R$ 3,6 
bilhões deixaram de entrar 

Município deverá arrecadar R$ 6,765 milhões com o ISS, um dos principais impostos. 
Valor, cerca de 8,5% a mais comparado a 2019

Arrecadação tributária em Holambra 
aumenta apesar da pandemia

nos cofres dos municípios 
paulistas localizados no in-
terior, no litoral e na Região 
Metropolitana de São Paulo 
no exercício de 2020.

São inúmeros os serviços 
sujeitos à tributação do ISS. 
Atendimento médico em 
geral, psicológico, planos 
de saúde, serviços veteriná-
rios, reparo, manutenção e 
limpeza, informática, orga-
nização de eventos, shows 
e espetáculos, beleza, esté-
ticos em geral, aluguel de 
veículos e de outros bens 
podem ser citados como 
exemplo. O valor utilizado 
como base do cálculo do ISS 
é o preço do serviço. Assim, 
para fazer o cálculo do im-
posto é necessário ter o va-

lor do serviço e conhecer a 
alíquota municipal do ISS.

Franca recuperação
O diretor de Finanças e 

Contabilidade de Holambra 
aponta que o setor imobili-
ário e empresas de tecnolo-
gia e do agronegócio corro-
boram para esse resultado 
positivo e compensaram 
as perdas de receitas com 
o cancelamento dos even-
tos e restrições ao turismo. 
Rodolfo salienta que os nú-
meros demonstram que a 
economia de serviços de 
Holambra segue saudável e 
atrativa. Na sua avaliação, 
a estabilidade da economia 
da cidade se deve à diversi-
dade de negócios. “O muni-

cípio possui várias frentes 
de investimento a serem ex-
ploradas, além de atrativos 
que nos deixam no radar 
dos investidores”, destaca.

Rodolfo informa ainda 
que outros dois tributos 
municipais não tiveram 
quedas.  IPTU (Imposto so-
bre Propriedade Territorial 
Urbana) e ITBI (Imposto so-
bre a Transmissão de Bens 
Imóveis) permaneceram es-
táveis. “Tivemos crescimen-
to da arrecadação em am-
bos os tributos e acima da 
inflação do período, sendo 
14,5% para o IPTU e 150% 
para o ITBI, que demonstra 
um grande aumento da ati-
vidade imobiliária em Ho-
lambra”, analisa.
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Capital Social: o que é e como definir o seu valor

Uma das principais dúvi-
das na hora de formalizar a 
abertura de uma empresa, 
além dos custos de abertura, 
é com relação ao capital so-
cial. Muitos querem saber o 
que é o capital social e como 
definir o seu valor. 

Afinal, o que é o capital 
social? 

O capital social é o valor 
empregado pelo titular ou 
pelos sócios de uma organi-
zação para iniciar a ativida-
de da empresa. Em outras 
palavras: é a quantia bruta 
necessária para começar o 
negócio. 

Imagine o seguinte cená-
rio: você se junta com um 
sócio e decidem abrir um 
curso de idiomas. Para essa 
empreitada eles vão preci-
sar de R$ 500 mil, dentro 
desse valor está contido o 
investimento na escolha de 
um ponto, reforma, equipa-
mentos, mobiliário, treina-
mento, materiais didáticos 
e o capital de giro. Então R$ 
500 mil é o valor do capital 
social dessa empresa. Lem-
brando que o capital social 
está correlacionado com a 
responsabilidade dos sócios 
perante a sociedade.

Como distribuir o capital 
social entre os sócios? 
Para distribuir o capital 

social da empresa entre os 
sócios é fácil, basta verificar 
a parte do capital que está 
sendo desembolsada por 
cada um deles. 

Voltando ao exemplo aci-
ma, imagine que um dos só-
cios está investindo R$ 300 
mil e o outro R$ 200 mil. 
Logo, o primeiro terá 60% 
(valor investido capital so-
cial = R$ 300 mil/R$ 500 
mil) da sociedade e o segun-
do 40%. 

Lembrando que os valo-
res podem ser integraliza-
dos de imediatos ou no futu-
ro (capital subscrito). 

O que é integralizar o 
capital social? 

O capital social de uma 
empresa pode ser integra-
lizado em moeda corrente, 
bens móveis e imóveis, ser-
viço ou ficar a integralizar 
(subscrito). Vamos entender 
cada um desses pontos: 

Em moeda corrente: isso 
significa que os sócios pos-
suem o valor em dinheiro 
(espécie) e após a abertu-
ra do CNPJ vão depositar a 
quantia exata na conta da 

empresa. Voltando ao exem-
plo acima, após a abertura 
da empresa os sócios colo-
cariam R$ 500 mil na conta 
corrente da empresa. 

Em bens móveis, imóveis 
e serviços: existe a possibi-
lidade dos sócios, para não 
perderem o timming do 
negócio (prazo de entrada 
no mercado), começarem a 
fazer os investimentos na 
empresa antes mesmo da 
abertura do CNPJ. Voltando 
ao exemplo acima, imagi-
ne que um dos sócios tem 
um imóvel comercial ava-
liado em R$ 300 mil e o ou-
tro sócio já fez a aquisição 
de equipamentos, material 
didático, reforma e pagou 
pelo treinamento da equipe 
usando sua renda de pessoa 
física no total de R$ 100 mil 
e possui notas fiscais para 
comprovar a movimentação. 
Dessa forma, eles irão inte-
gralizar um imóvel no valor 
de R$ 300 mil e R$ 100 mil 
em serviços, material didáti-
co e equipamentos. Além de 
R$ 100 mil em moeda cor-
rente para servir de capital 
de giro. 

A integralizar: os sócios 
podem fazer um combina-
do entre si de que inicia-

rão o negócio com R$ 250 
mil e após um determinado 
tempo irão aportar mais R$ 
250 mil. Dessa forma, pode 
constar no contrato social o 
capital social de R$ 500 mil, 
sendo R$ 250 mil integrali-
zados em moeda corrente, 
ou de outra forma que tenha 
sido combinada, e o restante 
a ser integralizado em moe-
da corrente até a data esti-
pulada. 

É possível alterar o capital 
social? 

Sim, é possível alterar 
por diversos motivos: saída 
de sócio, aporte dos sócios 
ou terceiros etc. Mas é muito 
mais fácil aumentar do que 
reduzir o capital social. 

Para reduzir o valor, você 
não pode ter dívidas, precisa 
publicar no diário oficial e 
após 90 dias da publicação, 
se ninguém se manifestar ao 
contrário, aí sim você pode 
reduzir o capital social. 

Já para aumentar, você 
terá apenas os custos das 
taxas do órgão de registro 
(Junta ou Cartório de PJ). 

E como fica o capital 
social para o MEI? 

O capital social para o MEI 
não tem um piso ou teto. Ele 
pode ser de R$ 1 ou R$ 100 
mil. O importante é não con-
fundir o capital social com o 
limite de faturamento dessa 
modalidade. 

E como funciona o capital 
social de uma EIRELI? 
O capital social de uma 

EIRELI precisa ser de 100 ve-
zes o valor do salário-míni-
mo vigente, mas não se preo-
cupe mais com isso, a EIRELI 
foi extinta e não é mais pos-
sível formalizar esse tipo de 
empresa. Elas foram substi-
tuídas pelas SLUs (Sociedade 
Limitada Unipessoal). 

Não sei quanto colocar de 
capital social e agora? 
O ideal é sempre come-

çar pequeno, com cerca de 
R$ 1.000,00 ou procurar um 
escritório de contabilidade 
para te ajudar. 

João Esposito, economista 
e CEO da Express CTB
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Com cerca de 500 jogado-
res e 17 equipes, será dado 
nessa sexta-feira, dia 15 de ou-
tubro, o pontapé inicial para 
a Copa de Futebol Amador de 
Holambra. Serão 9 rodadas até 
a grande final, marcada para o 
dia 12 de dezembro. Os times 
campeão e vice-campeão, o ar-
tilheiro do torneio e o goleiro 
menos vazado receberão tro-
féus e medalhas.

Para participar da copa, 
jogadores e membros das co-
missões técnicas tiveram que 
apresentar o cartão de vaci-
nação contra a Covid-19 ates-
tando o ciclo de imunização 

completo. Os jogos ocorrerão 
no Estádio Municipal Zeno 
Capato e nos campos munici-
pais do Fundão e Palmeirinha, 
sempre às sextas à noite, sá-
bados à tarde e aos domingos 
pela manhã. O uso de máscara 
será obrigatório para aqueles 
que quiserem acompanhar 
as partidas presencialmente, 
com ocupação de 50% da ca-
pacidade dos locais até o final 
de outubro, quando a capaci-
dade máxima será liberada, de 
acordo com as orientações do 
Comitê Científico do Governo 
do Estado de São Paulo para 
praças esportivas.

O diretor do Departamento 
Municipal de Esportes, André 
Luiz Buzzerio, falou sobre as 
precauções adotadas: “Esta-
mos pedindo para jogadores e 
dirigentes utilizarem as más-
caras até o momento de entra-
rem em campo e manterem os 
cuidados sanitários. Decidimos 
ainda realizar jogos em dife-
rentes locais para não reunir a 
torcida em um só lugar”, infor-
mou. O diretor comemorou o 
retorno dos jogadores e da tor-
cida aos campos do município. 
“Após aproximadamente dois 
anos de paralisação em função 
da pandemia, nos deixa muito 

O Teatro Municipal de Ho-
lambra recebeu nesta quin-
ta-feira, dia 14 de outubro, o 
evento “Africanidades”, abor-
dando a história e cultura 
afro-brasileira e africana. O 
prefeito Fernando Capato e 
o vice-prefeito Miguel Espe-
rança estiveram presentes e 
puderam acompanhar o en-
contro, que contou com a par-
ticipação de cerca de 200 edu-
cadores, entre professores, 
coordenadores e diretores, 
divididos em dois períodos 
com o objetivo de participar 
de formação específica sobre 
o tema, de presença obriga-
tória no currículo oficial da 
educação.

O professor Natanael dos 
Santos, da Associação Liber-
dade, ministrou palestra a 
respeito da trajetória do afri-
cano em território brasileiro, 
abordando possibilidades de 
um olhar para além de uma 
visão eurocêntrica. Durante 
o encontro, os participantes 
puderam acompanhar apre-
sentações de dança e poe-
ma, exposição de fotografias, 
utensílios, tecidos, adereços e 
vestimentas típicas e, ao final, 
degustar um doce de receita 
africana. O evento faz parte da 
programação das atividades 
do Mês da Educação, come-
morado em outubro.

“Além de capacitar nossos 

Começa hoje a Copa de Futebol Amador de Holambra

Mês da Educação: Holambra recebe evento sobre cultura afro-brasileira

15/10 - sexta-feira - 19h30 - Imigrantes X Juventude (Estádio Municipal)

16/10 - sábado - 13h45 - Figueirense e Grêmio Holambra (Palmeirinha)

16/10 - sábado - 16h15 - Vila Nova X Los Hermanos (Estádio Municipal)

16/10 - sábado - 18h15 - Mercenários X Clube (Estádio Municipal)

17/10 - domingo - 8h30 - Bar Sem Lona X CRB (Fundão)

17/10 - domingo - 10h30 - Santa Cruz X Galácticos (Fundão)

17/10 - domingo - 8h45 - Nacional X Real Conquista (Estádio Municipal)

17/10 - domingo - 10h30 - Jack Flores X Galunáticos ( Estádio Municipal)

Confira os jogos da primeira rodada:

Nas escolas, as atividades que marcam o Mês da Educação continuam 
sendo realizadas. No início de outubro foi a vez dos jogos interclasses, 
envolvendo alunos do 4º e 5º anos do Fundamental I e 8º e 9º anos do 
Fundamental II. Os vencedores de cada escola se enfrentarão nos Jo-
gos Escolares Municipais de Holambra, marcados para os dias 25 e 26 
de outubro. Outra atividade prevista é o passeio de trenzinho, entre os 
dias 18 e 22, para todos os alunos do Maternal II ao 5º ano das escolas 
da rede. No dia 27, encerrando a programação, a palestra “Ética e con-
vivência na Escola” será ministrada para cerca de 180 servidores não-
-docentes da educação em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Mês da Educação

Agência Virtual

Segunda via

Histórico de consumo

Abertura de Ordem de Serviço

Precisa dos nossos serviços, mas está sem tempo?

ACESSE NOSSA AGÊNCIA VIRTUAL!

www.aguasdeholambra.com.br

felizes promover novamente os 
jogos e poder acompanhar as 
emoções que só um torneio tão 

tradicional na cidade como a 
Copa de Futebol Amador pode 
proporcionar”, concluiu. 

profissionais da educação na 
abordagem de um tema curri-
cular obrigatório, um evento 

como esse apresenta novas 
perspectivas, oferecendo uma 
visão mais realista de nossa 

história. Os maiores bene-
ficiados são nossos alunos”, 
afirmou Capato.
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Sucesso de público na reabertura  
do Parque Cidade das Crianças

O Parque Cidade das 
Crianças, em Holambra, foi 
reaberto ao público nessa 
terça-feira, dia 12 de ou-
tubro, e atraiu milhares de 
pessoas durante todo o dia. 
Os visitantes puderam se di-
vertir com uma série de atra-
ções, como apresentações 
de skate, shows de artistas 
circenses, pintura facial e 
brinquedos infláveis. Houve 
ainda distribuição gratuita 
de pipoca, algodão-doce e 
churros.

As crianças tiveram um 
dia com muita diversão e os 
pais aprovaram as instala-
ções e o novo atrativo na ci-
dade. “É mais uma atração 
de lazer para Holambra. Pa-

rabéns aos envolvidos pela 
atenção e preocupação com 
nossas crianças. É necessá-
rio e urgente que elas dei-
xem um pouco celular, tablet, 
computador, enfim, a tecno-
logia de lado para brincar, 
sendo crianças de verdade”, 
afirmou  Thelma Cristina Sil-
va Campos, mãe de um casal 
de gêmeos e que estiveram 
no dia da reabertura.

“A reabertura do parque 
foi um sucesso e acredito que 
trará muito lazer e diversão 
para moradores e visitantes”, 
observou o prefeito Fernan-
do Capato, que participou da 
reabertura e celebração do 
Dia das Crianças junto à es-
posa e filhos.

Localizado às margens da Rodovia SP-107, 
próximo ao Moinho Povos Unidos, o par-
que foi inaugurado em dezembro de 2020 
e fechado posteriormente em função da 
pandemia de Covid-19. A área de lazer, ini-
cialmente, receberá 70% de sua capacidade 

de público, ou seja, até 1.400 pessoas. O uso 
de máscara é obrigatório e totens com álco-
ol em gel estarão disponíveis. O local estará 
aberto sempre às sextas, sábados, domin-
gos e feriados, das 9h às 17h, com entrada 
gratuita.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

O Grupo UniEduK promove de 19 a 
22 de outubro, com apoio da Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, Assistência 
e Extensão Rural (Empaer), o 23º Con-
gresso Brasileiro de Floricultura e Plantas 
Ornamentais (23º CBFPO) e o 10º Con-
gresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de 
Plantas (10º CBCTP). O evento ocorrerá 
durante quatro dias, 19 a 22 de outubro 
de 2021, na modalidade online e as inscri-
ções podem ser feitas pelo site.

Considerados os maiores eventos de 
ambas as áreas, os congressos reúnem 
técnicos, produtores, empresários, pes-
quisadores, docentes e estudantes de 
graduação e pós-graduação vinculados 
ao setor de floricultura, paisagismo e pro-
pagação de plantas in vitro, além das prin-
cipais empresas do setor.

Toda a transmissão dos congressos 
será feita nos estúdios da FAAGROH – Fa-
culdade de Agronegócios de Holambra, 
atendendo todos os protocolos de segu-
rança contra a Covi-19. “É a primeira vez 
que a cidade de Holambra, capital brasi-
leira das flores irá receber os dois even-
tos que são referências no país. Durante 
quatro dias, vamos receber os principais 
especialistas nacionais e internacionais 
do mercado, unindo o universo da ciência 
e do setor produtivo”, explica a presidente 
do Congresso Brasileiro de Floricultura e 
Plantas Ornamentais e professora da FA-
AGROH, Profa. Dra. Cinara Libéria Pereira 
Neves. 

A história da FAAGROH está intima-
mente ligada ao desenvolvimento de Ho-
lambra. A instituição nasceu do empenho 
da Prefeitura de Holambra e do Grupo 
UniEduK. Isso possibilitou que a área de 
mais de 3.000 m² fosse a única no Brasil 
a ter instalações abertas que propiciam 
ao aluno a atividade prática em toda sua 
permanência no campus.

A FAAGROH contribui com Holambra 
e toda a sociedade a partir da geração de 
mão de obra qualificada. Mais de 94% dos 
estudantes conquistam um emprego an-
tes mesmo de concluir o curso. “Os alunos 
são convidados, desde o primeiro ano que 
entram na FAAGROH, a fazerem estágios 
em empresas e a maioria, mesmo que ain-
da estejam cursando a faculdade, já são 
contratados. Mesmo em plena pandemia, 
isso continua”, ressalta o diretor Ronan 
Pereira Machado.

 Outro diferencial são os mais de 30 
convênios que a FAAGROH mantém com 
empresas nacionais como o Veiling e 
internacionais como BAYER, Syngenta, 
BASF, entre outras. A FAAGROH também 
desenvolve pesquisas com instituições 
internacionais como a Universidade de 
Leiden na Holanda e empresas como o 
Evanthyae. 

Mercado promissor
A área de floricultura e plantas orna-

mentais vai desde flores de corte, plantas 
envasadas, até a produção de árvores de 
grande porte. É uma atividade que pro-
porciona alta rentabilidade por área culti-
vada, mesmo em pequenas propriedades. 
A floricultura brasileira já é considerada 
uma atividade agrícola de destaque eco-
nômico. O Circuito da Flores de São Paulo 
produz sete de cada dez plantas orna-
mentais comercializadas no país.

A área de floricultura e plantas or-
namentais utiliza a técnica de cultura de 
tecidos de plantas para a produção de 
mudas, conhecidas popularmente como 
mudas in vitro ou mudas micropropa-
gadas. Dentre as plantas produzidas em 
laboratório no Brasil (chamados de Bio-
fábricas), as principais são as frutíferas, 
como banana, abacaxi e morango. São 
produzidas em torno de 7,5 milhões de 
mudas de bananeira, por mais de 34 bio-
fábricas brasileiras. Em seguida vem à 
produção de mudas de flores e plantas or-
namentais, com ênfase para as orquídeas, 
bromélias e antúrios, sendo que 90% das 
mudas de orquídeas são produzidas em 
laboratório.

Sendo assim, como São Paulo, por 
meio da cidade de Holambra, concentra 
a produção e comercialização de flores, 
plantas ornamentais e mudas micropro-
pagadas do Brasil, a região foi escolhida 
para realização dos dois congressos.       

SERVIÇO
23º Congresso Brasileiro de Floricul-

tura e Plantas Ornamentais (23º CBFPO) 
e o 10º Congresso Brasileiro de Cultura 
de Tecidos de Plantas (10º CBCTP). In-
formações e inscrições: https://cbflorcul-
tec2021.com.br/#

Valores: R$100,00 para a  estudan-
tes de graduação e pós-graduação e 
R$170,00 para profissionais do setor;

Congressos Brasileiros de Floricultura, Plantas 
Ornamentais e de Cultura de Tecidos de 

Plantas têm inscrições abertas
Os produtores rurais (Pessoas 

Física) podem buscar junto ao Go-
verno do Estado de São Paulo a pos-
sibilidade de recuperar todo ICMS 
da aquisição de insumos utilizados 
em sua atividade agrícola, desde que 
tais insumos sejam onerados pelo 
ICMS na hora da compra.

O produtor rural deverá estar ins-
crito na Fazenda do Estado de São 
Paulo e no DECA (cadastro d contri-
buintes do ICMS), possuir CNPJ de 
produtor.

Para que haja a possibilidade da 
recuperação desse imposto, todas 
as compras dos insumos utilizados 
na produção agrícola deverão ter a 
Nota Fiscal de compra em nome da 
fazenda onde foram utilizados, ou 
seja, as notas deverão estar no CNPJ 
e não CPF do produtor.

Na primeira etapa é feito o levan-
tamento do valor do imposto pago 
nos últimos cinco anos perante as 
NF-e das compras dos insumos. Em 
seguida o produtor terá que disponi-
bilizar cópia de alguns documentos 
da fazenda destinatária das notas 
fiscais, tais como:

- Contrato de arrendamento e ou 
parceria;

- CADESP (consulta completa);
- Certificado de Cadastro do Imó-

vel Rural – CCIR (INCRA);
- Matrícula do Imóvel Rural;
- Cópias dos documentos dos 

proprietários.

Após o levantamento dessas in-
formações, o produtor terá que pos-
suir o Certificado Digital E-CNPJ, 
que poderá ser emitido para essas 
circunstâncias, lembrando que após 
essa opção o produtor rural estará 
obrigado a emitir notas fiscais ele-
trônicas e não mais de talões.

Tendo tudo isso em mãos do Con-

tador responsável, será realizado o 
cadastramento junto ao Posto Fiscal 
em que a propriedade pedinte seja 
pertencente e poderá levar um tem-
po médio de 3 a 8 meses para o dife-
rimento do pedido.

Após o diferimento serão lança-
das no sistema todas as notas fiscais 
oneradas do ICMS para que sejam 
analisadas pelo órgão público res-
ponsável, onde levará um tempo mé-
dio de 150 dias, após esse período, 
havendo o diferimento dessas notas, 
será emitida uma carta de crédito no 
valor dos ICMS das notas fiscais lan-
çadas e aceitas pelo sistema.

Com a carta de crédito o produ-
tor rural poderá fazer trocas por 
bens ou insumos, tais como, má-
quinas agrícolas, implementos, in-
sumos agropecuários – adubos e 
defensivos, sacaria nova e materiais 
de embalagem descartáveis, energia 
elétrica e combustível, os quais de-
verão ser utilizados na propriedade 
agrícola.

Essa troca poderá ser feita em 
unidades cadastradas no sistema 
e-CredRural.

Os produtores rurais 
podem buscar 

a recuperação do ICMS

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
���������������

Especialista em Imóveis

Terreno - Holland Park - Holambra
Lote de 362,5m2, c/ 14,5 metros de frente. Ótima localização,
possui área de lazer c/ piscina, quiosque de churrasqueira,
espaço p/ salão de festa, �ação subterrânea e iluminação em led.

Venda -R$ 220.000,00 -

Chácara - Pinhalzinho  - Holambra
214 m2 constr./ 1.790,45 m2 total. À 4 km do centro. Possui 2 quartos c/
armários, sala, cozin; banheiro, piscina, área de churrasqueira, lavanderia,
banheiro exter; canil, barracão c/ 105m2 e vaga p/ 3 veículos cobertos.

VendaPor: R$ 730.000,00 -

Chácara - Área Rural - Jaguariúna
210 m2 constr./ 12.000 m2 total. Possui 2 partes: 1 área de 6.750m2 c/
poço, cercado c/ portão independente e mais 5.250m2 c/ construção
de uma casa, rancho e chalé. Saiba mais! 

VendaR$ 1.500.000,00  -

Terreno - Moinho - Holambra
Terreno possui 200m2, localizado no �nal de uma das ruas mais
tranquilas do bairro. Rua sem saída e c/ 2 casas térreas visinhas.

Venda

(19)  99250-0414

 Por: R$ 165.000,00  -Parcelamento Direto! 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 1274

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

RODINEI ROGÉRIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão empresário, nascido em Santo Antônio 
de Posse, SP, no dia dezoito de junho de mil novecentos e setenta e 
oito (18/06/1978), residente e domiciliado na Rua Wagemaker, 326,     
Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filho de BRAZ PEREIRA DOS SANTOS e de EVA TERESA DOS 
SANTOS.
REBECA ELIZA DE FAVERI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão consultora de vendas, nascida em Artur 
Nogueira, SP, no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (22/02/1984), residente e domiciliada na Rua 
Wagemaker, 326, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP:13825000, filha de ELIZEU JOSÉ DE FAVERI e de MARGA-
RETH INÊS SIA DE FAVERI.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Nº 1275
        
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasilei-
ro:

FAGNER ELYDIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão designer gráfico, nascido em Cosmópolis SP, no dia oito 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (08/12/1986), resi-
dente e domiciliado na Alameda Caeté, 36, Residencial Flor D’Al-
deia, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de UBERLINI JOSÉ 
ELYDIO e de TÂNIA APARECIDA FERRAZ ELYDIO.
YASMIN SANDRINI MARANGON SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida em São Paulo, SP, no dia vinte e um de junho de mil 
novecentos e noventa e três (21/06/1993), residente e domiciliada 
na Alameda Caeté, 36,  Condomínio Flor D´Aldeia, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,  filha de ROBERTO DE SOUZA SANTOS e de 
ELIANE SANDRINI SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Nº 1276

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

RAFAEL NIENS VAN DEN BROEK, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão médico veterinário, nascido em Mogi 
Mirim SP, no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa 
(29/03/1990), residente e domiciliado no Lote D 13-B, s/n°, Alegre, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de ALBERTO PEDRO VAN 
DEN BROEK e de GUILHERMINA MARIA NIENS VAN DEN 
BROEK.

ANA VICTORIA CONDE DA SILVA DE MATOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão biotecnologista, nascida 
em Cuiabá, MT, no dia treze de setembro de mil novecentos e no-
venta e seis (13/09/1996), residente e domiciliada no Lote D 13-B, s/
n°, Alegre, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de FÁBIO HENRI-
QUE DE MATOS e de ANA PAULA CONDE 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 im-
prensa local.      

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 ●

CLASSIFICADOS

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.

 Procuro serviço de faxina, cobro R$ 100,00 a diária. 
       (19) 971548493 - falar com Janete

● EMPREGOS ●

Restaurante Madurodam contrata

- Preferência moradora de Holambra 
- Para início imediato
- Entregar currículo no restaurante

Praça dos Pioneiros, 56 – Centro – Fones: (19) 3802-2382 / 3802-4292 / (19) 9 9762-0158

Ajudante de cozinha 
e Garçonete

contrata

ambas as vagas

para homens- Ajudante de produção 
- Soldador com experiência 

AÇOART

Enviar currículo no e-mail: emp.acoart@hotmail.com

Mecânico 
com experiência

mandar currículo no email 
financeiro@geraldofrade.com

Contrata

Interessados deverão 
comparecer ao escritório 
da Martin Holandesa, na 

Rua Dória Vasconcelos, nº 
15 – Centro, Holambra. De 
seg. à sex. das 08h00 às 

16h00, munidos da carteira 
de trabalho.

Contrata:

Barman
Recepcionista

Nº 1277
        
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
GIANCARLO COSTA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão frentista, nascido em Jataizinho PR, no 
dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e um (04/04/1991), 
residente e domiciliado na Rua Van Ham, 121, Residencial Van 
Den Broek, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de DAVI ROSA 
GONÇALVES e de CLEONICE APARECIDA DA COSTA.
VANESSA SALUSTIANO PEREIRA, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão trabalhadora agrícola, nascida em Campes-
tre, MG, no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa 
e cinco (26/10/1995), residente e domiciliada na Rua Van Ham, 121, 
Residencial Van Den Broek, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de 
LUIZ CARLOS PEREIRA e de ROSELI SILVA SALUSTIANO.

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.

Nº 1278

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo  art. 1525, números , do Código Civil Brasileiro:
        
ANDERSON FERNANDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em Cosmóp-
olis, SP, no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta 
e sete (28/03/1987), residente e domiciliado na Rua Daniel Marun, 
221, Parque dos Trabalhadores, Artur Nogueira, SP, filho de BEN-
EDITO JORGE DE OLIVEIRA e de CLAUDETE APARECIDA DA 
CUNHA CLARO OLIVEIRA.
VANDERLÉA MARQUES, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciada, profissão do lar, nascida em Getulina, SP, no dia quatro de 
junho de mil novecentos e sessenta e nove (04/06/1969), residente 
e domiciliada na Rua Quaresmeira, 44, Jardim Flamboyant, Holam-
bra, SP, filha de OSVALDO MARQUES e de LAURENTINA FARIA 
MARQUES.

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 outubro de 2021.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Pronto, já está tudo certo. A TV Globo já oficializou que Tadeu Schmidt estará à frente do BBB em 2022. Tadeu gosta muito de 
fazer o Fantástico e acho que ele se identifica com o programa. Enfim, manda quem pode, obedece quem precisa. “Bora Boninho!.  

Estou muito feliz por ser convidado para essa missão. Vou deixar o Fantástico. Estou aqui há 14 anos. Tantos momentos que muda-
ram a minha vida. Eu amo o Fantástico”, revelou o apresentador.  

Sem opção

O jogo acabou para o pernambucano José Sergio, de 
50 anos. Na noite da terça-feira (12), ele não conseguiu 
agradar o paladar dos jurados com um rolinho prima-
vera e acabou perdendo a disputa para Daphne, que se 
livrou da eliminação aos 45 minutos do segundo tempo. 
Considerado um dos participantes mais emblemáticos 
da 8ª temporada do MasterChef Brasil, o representante 
comercial chegou ao programa com a certeza de que le-
varia o troféu para casa. Mesmo com a perna machuca-
da, não desistiu da competição e foi elogiado por Hele-
na Rizzo em sua despedida. “Trouxe garra, perseverança 
e superação”, pontuou a chef. Encarando a experiência 
como um trabalho, ele assustou alguns concorrentes 
pelo jeito “mandão”, além de ter despertado a antipatia 
de boa parte do público nas redes sociais, mas isso não 
o abalou. “Eu não me preocupo com o julgamento de 
terceiros. Sou determinado, focado e, a partir do mo-
mento em que me coloco a serviço de algo, nada me 
detém. Sei que sou um desbravador”, refletiu em entre-
vista ao Band.com.   

Quando compreenderes que és o artífice 
de tua felicidade, nada mais conseguirá 

impedir-te de trabalhar por ela 

A maratona solidária 

Casa, separa. Casa, separa

A 24ª edição da maratona solidária terá seu principal 
momento nos dias 22 e 23 de outubro, diretamente 
dos estúdios do SBT, em São Paulo. Com aproximada-
mente 12 horas de duração, terá como tema principal 
a “inclusão”, e contará com a presença de diversas ce-
lebridades. O SBT e a AACD divulgaram a programa-
ção artística que marcará a Campanha AACD Teleton 
2021 na TV aberta e internet num evento realizado 
com a presença dos padrinhos Daniel e Eliana, dos pa-
drinhos digitais Celso Portiolli e Maisa Silva, da diretora 
da atração, Norma Mantovanini, da influenciadora digital 
Pequena Lo, além dos executivos da AACD. 
O programa acontecerá em dois dias. Eliana e Daniel abrem o 
Teleton 2021 na sexta-feira (22), às 23h30. Maisa Silva abrirá a marato-
na no sábado (23), que começará às 14h15 e irá até meia-noite. Entre as atrações musicais estão 
grandes nomes dos mais diversos gêneros da música brasileira como Joelma, Felipe Araújo, Dilsi-
nho, Lexa, Tierry, Gustavo Mioto, Maiara e Maraisa, Patati Patatá, Gaby Martins, Dennis DJ, Diego 
e Victor Hugo.   

Como doar (De 4/10/2021 até 1/1/2022)  
0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00 
0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00 
0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00 
- R$ 0,39 por minuto, chamadas de telefones fixos + impostos 
- R$ 0,71 por minuto, chamadas de telefones móveis + impostos 

Os comentários que rolam por aí é de que a atriz Angelina Jolie não assumiu nenhum romance 
desde o término do casamento com Brad Pitt, mas parece que a situação irá mudar. Tudo indica 
que Angelina pode estar namorando seu primeiro ex-marido, Johnny Lee Miller. Os dois se casa-
ram em março de 1996, porém o romance não durou nada. Eles se separaram em setembro 1997, 
pouco mais de um ano. Vamos esperar e ver o que vai dar. 

Não foi desta vez
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
500 g de carne bovina moída
2 colheres (sopa) de óleo
1 e meia xícara (chá) de polpa de tomate 
(300 g)
meia xícara (chá) de azeitonas pretas 
picadas
1 lata de ervilhas, escorridas (200 g)
1 xícara (chá) de farinha de milho
1 xícara (chá) de leite (200 ml)
1 ovo
Sal e pimenta do reino a gosto
100 g de queijo Muçarela  ralada (100 g)

Modo de Preparo
Em uma panela média, coloque o óleo 
e leve ao fogo alto para aquecer. Junte 
a carne moída e frite por 10 minutos, ou 
até a carne mudar completamente de 

cor. Adicione 
a polpa de 
tomate, a 
azeitona e a 
ervilha, sal, pimenta 
do reino e misture. 
Acrescente a farinha de milho 
e o leite, e mexa delicadamente por 2 
minutos, ou até encorpar. Junte o ovo, 
misture bem e retire do fogo.
Transfira para um refratário médio 
retangular, untado. Disponha a muçarela 
pela superfície e leve ao forno médio (180 
graus), preaquecido, por 10 minutos, ou 
até o queijo derreter. Retire do forno e 
sirva em seguida.

Dica
Sirva acompanhado de salada verde.

A carne moída  é considerada um dos alimentos mais versáteis na cozinha, pois pode ser utilizada em 
uma enorme variedade de pratos. Além disso, quando você compra a carne moída, tem a opção de 
escolher o corte que mais te agrada (pode ser coxão mole, coxão duro, patinho, entre outros) seja em 
relação ao sabor, à maciez ou até mesmo à quantidade de gordura que cada parte oferece.
Experimente essa variação do prato.

Carne Moída de Forno

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00

Fanfarra Amigos de Holambra

Inscrições abertas
Para crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos
(os menores devem comparecer acompanhados por um 
responsável)
Participem, totalmente gratuito

Dias
20/10 quarta-feira às 19h
22/10 Sexta às 15h

Local
Recinto da Expoflora


