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Holambra registra aumento 
nos casos de dengue

Holambrenses estão ‘Rindo à Toa’ com o show do 
Falamança no sábado na Rua Coberta e atividades 
esportivas no domingo

1º Maio - Dia do Trabalhador 

Em 1917, a cidade de São Paulo 
protagonizou a primeira greve geral 
da história do Brasil. Liderada  por 
trabalhadores dos parques industriais 
da cidade, os grevistas reivindicavam 
melhores condições de trabalho. Até 
hoje a data é celebrada  em vários 
países com festas pelas conquistas 
já alcançadas e com protestos  e 
manifestações por reconhecimento e 
melhorias para a classe trabalhadora.

O Departamento Municipal 
de Saúde divulgou que 
entre janeiro e abril foram 
44 casos confirmados de 
dengue  na cidade. No ano 
passado inteiro, o órgão 
registrou 24 casos  da 
doença. Em quatro meses 
houve um aumento de  
54% se comparado a 2021. 4

7 6

Trabalhadores são homenageados com 
festividades  nesse final de semana
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Sempre se pensa que o dia 

do trabalho está associado 
ao dia do trabalhador assa-
lariado. Na verdade o dia de 
comemoração do trabalho é 
o dia da celebração da capa-
cidade humana de transfor-
mar a natureza em benefício 
da sociedade, de sua família 
e de si mesmo.  Hanna Aren-
dt, a grande filósofa alemã do 
século passado, nos diz que o 
trabalho é a mais expressiva e 
realizadora ação humana.

Não existiria o mundo, sem 
o trabalho. A terra não teria 
sentido sem quem a cultiva. 

O mundo fabril não abriria 
oportunidades de bem estar 
do ser humano sem o traba-
lhador que move sua maquina 
e faz girar a produção. A arte  
não poderia ser apreciada sem 
a ação do criador sobre a ma-
téria bruta.

Com o tempo, estabeleceu-
-se, a partir do século 17 com 
o nascimento do capitalismo, 
um entendimento equivoca-
do do conceito de trabalho. 
Passou a ser, popularmente 
concebido  como a atividade 
humana, a troco do salário, 
sobre os bens de capital per-

tencentes aos proprietários, 
sejam terra, sejam outros  
meio de produção. Esta con-
fusão conceitual acaba por 
tirar o mérito desta ação emi-
nentemente humana pois to-
dos que transformam traba-
lham. O trabalho é de todos.  

Cabe, neste primeiro de 
maio, que  todos aqueles que 
promovem  o crescimento e o 
desenvolvimento do país,  que  
valorizem o tralhado para si 
próprio, como donos dos meios 
de produção ou simplesmente 
como trabalhadores, assala-
riados ou não. 

Dia do trabalho
Histórias de Dona Ilda

nos enche de satisfação! Te-
mos que ver encanto nas 
menores coisas . O mundo é 
cheio de segredos que deve-
mos desvendá-los.Um bole-
ro bem dançado com nosso 
amor, ao som de um velho CD, 
numa penumbra romântica,. é 
algo de indescritível!!!

São fatos que nos permitem 
envelhecer com entusiasmo!

Isso é saber encarar os acon-
tecimentos, sempre com oti-
mismo e coragem!

Isso é o que se chama “a arte 
de envelhecer”.

“E o que seria envelhecer 
com arte”?

É procurar dedicar uma par-
te de seu tempo à arte. E que 
arte seria essa?

Os  boleiros caprichosos, são 
artistas! Uma costureira criati-
va também é uma artista. Um 
marceneiro dedicado ao seu 
trabalho, inovando suas técni-
cas no manejo da madeira, de-
monstra habilidades artísticas. 
Os pintores de telas, vidros, 
porcelanas, são também ar-
tistas. Desenhistas, bailarinos, 
teatrólogos, cantores, enfim, 
se formos enumerar todas as 
formas de arte, seriam  difíceis! 

Assim, com entusiasmo e 
criatividade, ninguém se sente 
velho! Mesmo porque, como 
diz aquela velha afirmação: 

“Existem jovens velhos e  ve-
lhos moços!!!”

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

A arte de 
envelhecer 
e envelhecer 
com arte
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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

Li, recentemente, uma ma-
téria que abordava de forma 
sui-generis o tema dinheiro.

Refletindo um pouco so-
bre o assunto lembrei-me de 
uma historinha verídica. Vol-
tando ao tempo em que era 
ainda criança, me vi sentado 
com meu avô em seu escritó-
rio diante de um imenso baú 
cheio de cédulas até a boca 
que, naquela altura da vida, 
ainda não sabia identificar.

A grande caixa era prote-
gida como uma relíquia, para 
ensinar aos filhos inicialmen-
te e aos netos mais tarde que 
o dinheiro pode, de repente, 
não valer mais nada. Aquele 
mundão de notas eram mar-
cos alemães, que com a galo-
pante inflação na Alemanha 
dos anos 30 haviam perdido 
completamente seu poder 
de compra.

Apesar da pouquíssima 
idade e sem entender mui-
to bem tudo aquilo a cena 
impressionou-me, ficando 
gravada em minha memória 
para sempre.

Hoje, assistindo aos des-

temperos da economia mun-
dial, desequilibrada, com go-
vernos compactuando com 
os desmandos dos podero-
sos banqueiros que visam 
única e exclusivamente seus 
próprios interesses, me veio 
à mente a tal historinha dos 
marcos alemães.

Claro está que ninguém 
guarda mais dinheiro em 
baús – aliás, local mais segu-
ro que em muitos bancos. O 
fato é que, esteja o seu rico di-
nheirinho guardado aqui ou 
ali, ele pode virar fumaça da 
noite para o dia. Terremotos, 
tsunamis, enchentes e outras 
catástrofes podem causar de-
sagradáveis surpresas para 
sua poupança. Até mesmo  
confiscos... sempre possíveis 
de ocorrer.

Grandes bancos, ou o que 
restou deles e segundo cons-
ta, têm os recursos e bens de 
seus clientes protegidos por 
algum tipo de sólida estru-
tura. O lastro em ouro dos 
Estados Unidos, por exemplo, 
encontra-se na pequena cida-
de de Fort Knox em local in-

violável que, em tese, estaria 
a salvo até de cataclismos. Em 
tese.

Não são apenas as tragé-
dias climáticas que rondam 
a segurança de tudo que nos 
é caro. O poder belicista e de 
destruição concentrado nas 
mãos de apenas meia dúzia 
de homens no planeta nos 
deixa, também, em situação 
de absoluta vulnerabilidade.

Assim, darmos prioridade 
ao longo da vida a tudo que 
realmente tem valor, colo-
cando em segundo plano o 
amealhar do vil metal, pode 
tornar nossa existência um 
pouco mais amena e profícua.

Afinal, os marcos alemães 
na arca de meu velho avô em 
nada refrescaram minha vida. 
Mas a convivência com ele, 
sim. Convivência que aumen-
tou o rendimento de meu 
capital humano, inflacionou 
minha sensibilidade, gerou 
superávits na minha forma de 
ver a vida.

E, de quebra, legou-me 
uma fortuna protegida de in-
tempéries econômicas!

Da Arca do Velho

O fato de irmos colhendo um 
buquê de flores em cada ano 
em que comemoramos nosso 
aniversário, não significa que 
estamos ficando velhos.

Temos que nos lembrar que 
foram mais 365 dias em que 
tivemos altos e baixos, alegrias 
e tristezas, mas o mais impor-
tante é que estamos vivos! 
Conseguimos transpor proble-
mas às vezes dificílimos, con-
seguimos atravessar caminhos 
pedregosos, mas estamos 
vivos! Vencemos lutas e bata-
lhas, mas estamos vivos! Em 
contrapartida, quanta alegria 
tivemos! Quanta satisfação ti-
vemos ao saber das vitórias de 
nossos filhos e de nossos ne-
tos! Quanto a- gradecemos a 
Deus pela chuva que nos está 
mandando, enchendo nossas 
represas! Estou escrevendo, 
curtindo a alegria que sinto ao 
ouvir o canto dos passarinhos 
sobre nossas árvores, como 
um coral muito desacertado, 
entremeado com trovões que 
anunciam mais água chegan-
do! Felizmente!

Em pequenas ações ou ati-
tudes, precisamos encontrar 
encanto! Após nosso café 
matinal a primeira coisa que 
faço é levar ao nosso jardim 
pedaços de mamões papaia e 
bananas para os sabiás, corru-
íras, bem-te-vis, e pardais que 
são servidos em diversos co-
medouros diariamente. É uma 
alegria só!

Um telefonema  de um ami-
go distante, uma palavra de 
afeto de uma ex-aluna, tudo 
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Vacinação contra a Covid-19 é transferida para 

Unidades Básicas de Saúde

Amanhã terá imunização contra Influenza, Sarampo e Corona em Holambra

A partir da próxima se-
gunda-feira, dia 2 de maio, a 
vacinação contra a Covid-19 
deixa de ser realizada no Sa-
lão da Terceira Idade e passa 
a acontecer nas quatro Uni-
dades Básicas de Saúde da 
cidade. A aplicação das doses 
será feita nos PSFs Imigran-
tes e Santa Margarida às se-
gundas e quartas-feiras, das 
8 às 12 e entre 13h e 15h. 
Na terça, das 8h às 11h30 o 

atendimento será no PSF Pal-
meiras e entre 12h e 15h30 
na unidade do Fundão. Serão 
distribuídas 1ª e 2ª doses do 
imunizante contra o corona-
vírus para pessoas a partir 
de 5 anos. Também estarão 
disponíveis o reforço deste 
antígeno para holambrenses 
acima de 18 anos e a 4ª dose 
para idosos com mais de 60 
que tenham tomado a 3ª dose 
há, pelo menos, 4 meses.

A Prefeitura de Holambra 
irá realizar neste sábado, dia 
30 de abril, uma mobiliza-
ção para vacinar moradores 
contra a gripe, o sarampo e a 
Covid-19. A ação irá ocorrer 
entre 8h e 15h nos PSFs Imi-
grantes e Santa Margarida, 
com atendimento por ordem 
de chegada.

Podem ser vacinados con-
tra o vírus Influenza, causa-
dor da gripe, moradores a 
partir de 60 anos, profissio-
nais de saúde, crianças a par-
tir de 6 meses e menores de 
5 anos e também gestantes 
e puérperas (mulheres que 
deram à luz há até 45 dias). 
Estão aptas a receberem o 

imunizante contra o sarampo 
crianças a partir de 6 meses e 
menores de 5 anos. Serão dis-
tribuídas ainda 1ª e 2ª doses 
do imunizante contra a Co-
vid-19 para pessoas a partir 
de 5 anos. Também estarão 
disponíveis o reforço deste 
antígeno para holambrenses 
com mais de 18 e a 4ª dose 
para idosos com mais de 60 
anos que tenham tomado a 3ª 
dose há, pelo menos, 4 meses.

Para a imunização, é ne-
cessário apresentar docu-
mento oficial com foto. No 
caso de 2ª, 3ª ou 4ª doses 
do antígeno que promove a 
proteção contra o coronaví-
rus é preciso levar também 

Dados do Vacina Já, do Governo do Estado, mostram que 
Holambra imunizou 100,2% dos holambrenses com a 1ª 
dose do imunizante contra a Covid-19. Ainda segundo o 
portal, 93,92% dos moradores receberam o complemento 
ou vacina de dose única. 60,39% tomaram o reforço. O per-
centual apontado pelo sistema diz respeito ao número de 
doses aplicadas em relação à estimativa total de habitantes 
elegíveis.

Para a imunização, é ne-
cessário apresentar docu-
mento oficial com foto. No 
caso de 2ª, 3ª ou 4ª doses é 
preciso levar também o com-
provante de vacinação an-
terior. Menores de 18 anos 
que estiverem desacompa-
nhados devem apresentar o 
Formulário de Autorização 
de Vacinação assinado pelos 
pais ou responsável legal. 
Ele está disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, Vacina: Termo de 
autorização.

“O antígeno contra a Co-
vid-19 entrou na rotina de 
vacinação, uma vez que já 
imunizamos boa parte da po-
pulação com a 1ª e 2ª doses”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “A procura por do-
ses neste momento é mais 
tranquila e o trabalho será 
incorporado ao atendimento 
realizado costumeiramente 
nas unidades”.

o comprovante de vacinação 
anterior. Menores de 18 anos 
que estiverem desacompa-
nhados devem apresentar o 
Formulário de Autorização de 
Vacinação assinado pelos pais 

ou responsável legal. Ele está 
disponível em www.holam-
bra.sp.gov.br, na aba Serviços, 
Vacina: Termo de autorização.

“Será um dia voltado à 
prevenção. À vacina”, explicou 

o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. “É 
válido lembrar que as vacinas 
contra a gripe e a Covid-19 
podem ser recebidas no mes-
mo dia”, falou.
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Números da dengue em quatro meses  

superam todo o ano passado
O aumento dos casos de 

dengue em todo o Brasil tem 
despertado preocupação. Em 
Holambra, a situação não é 
diferente. Segundo levan-
tamento do Departamento 
Municipal de Saúde, entre 
janeiro e abril foram 44 con-
firmações na cidade. No ano 
passado inteiro, 24. Nas uni-
dades de saúde do município, 
esse mês, os casos suspeitos 
triplicaram na comparação 
com março. A situação acen-
de o sinal de alerta e reforça 
a necessidade da prevenção 
para evitar a doença. 

De acordo com o dire-
tor da pasta, Valmir Marcelo 
Iglecias, holambrenses que 
tiverem febre; dores de ca-
beça, no fundo dos olhos e 
nas juntas; fraqueza; náu-
seas; vômitos; ou manchas 
vermelhas na pele devem se 
dirigir ao PSF mais perto de 
casa. Já em situações em que, 
além desses sintomas, forem 
observados sangramento de 
gengivas e narinas, fezes es-
curas, manchas vermelhas ou 
roxas na pele, dor abdominal 

intensa e contínua, vômitos, 
tontura, diminuição da urina 
e dificuldade para respirar, a 
orientação é procurar ime-
diatamente a Policlínica Mu-
nicipal. 

“As nossas unidades de 
saúde dos bairros estão aptas 
a receber, diagnosticar e tra-
tar pacientes com sintomas 
da dengue clássica”, explicou 
Valmir. “A Policlínica, nas úl-
timas semanas, tem ficado 
superlotada e muitos dos ca-
sos poderiam ser resolvidos 
nos PSFs. Apenas casos gra-
ves devem ser direcionados 
para a Policlínica, que realiza 
atendimentos de urgência e 
emergência”.

Nos dias 9 e 16 de abril 
Holambra realizou mutirões 
de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor 
da Dengue. A ação acontece 
aos sábados, entre 8h e 12h, 
e terá com continuidade nos 
dias 30 de abril e 7 de maio. 
A iniciativa 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.

No site do Governo, em 

www.holambra.sp.gov.br, 
está disponível para impres-
são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. Além disso, 
é possível que a população 
contribua denunciando pos-

síveis criadouros por meio da 
Ouvidoria ou pelo aplicativo 
Sem Dengue, disponível para 
telefones nas plataformas 
Android e iOS. O telefone da 
Vigilância em Saúde é o (19) 
3802-2744. 

Como combater o mosquito:
- Vedar caixas d´água

- Não manter água parada 
em calhas ou outros reci-
pientes

- Evitar o acúmulo de lixo 
e manter lixeiras fechadas

- Trocar por areia a água 
dos pratos de flores e de 
plantas

- Lavar e esfregar vasilha-
mes e potes de animais 
domésticos pelo menos 
uma vez



5

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 29 de abril de 2022 5
Vereadores 

de Holambra 
representam a 

cidade em Brasília

Doação de Sangue 
no município será no 

próximo dia 06

Os vereadores Mauro 
Sérgio de Oliveira (Serjão), 
Eduardo da Silva (Pernam-
buco), Janderson Adriano 
Ribeiro (Chiba), Oriovaldo 
Venturini e Wilson Barbosa 
(Bigode) estão em Brasília 
nesta semana, entre 26 a 
29 abril, na XXI Marcha dos 
Legislativos Municipais.  
Promovido pela União 
dos Vereadores do Brasil 

(UVB), o evento reúne vere-
adores de diversas cidades 
do país e conta com uma 
programação extensa de 
debates e palestras abor-
dando temas como gestão 
legislativa, administrativa 
e financeira das Câmaras 
Municipais, planejamento 
estratégico e orçamentário, 
responsabilidade fiscal e 
transparência.

A Prefeitura de Holambra 
e o Hemocentro de Campi-
nas realizam na próxima se-
mana, sexta-feira, dia 6 de 
maio, a segunda Campanha 
de Doação de Sangue do ano. 
A ação acontecerá no Salão 
da Terceira Idade, das 8h ao 
meio-dia. Para doar é preciso 
apresentar um documento 
de identidade com foto, ter 
entre 18 e 69 anos de idade, 
pesar mais de 50kg e estar 
em boas condições de saúde.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 

Marcelo Iglecias, homens 
devem aguardar 60 dias en-
tre uma doação e outra. Já 
as mulheres, 90. O sangue 
recebido será encaminhado 
gratuitamente para hospitais 
públicos e filantrópicos da 
região.

“Essa é uma ação impor-
tante, realizada quatro vezes 
ao ano em nossa cidade, e 
que conta com a solidarie-
dade dos holambrenses”, ex-
plicou Valmir. “Cada bolsa de 
sangue pode ajudar a salvar 
até 4 vidas”.
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Dia do trabalhador, uma conquista histórica

da Redação 

O dia do Trabalho ou 
dia do trabalhador foi uma 
conquista dos trabalhado-
res americanos, que em 1º 
de Maio de 1886,  saíram às 
ruas das principais cidades 
americanas para pedir redu-
ção na carga horária de tra-
balho. A manifestação  deu 
resultado.

Os trabalhadores ameri-
canos  conseguiram assegu-
rar 8 horas  diárias de traba-
lho. Antes, trabalhavam perto 
de 100 horas semanais, o que 
equivalia  aproximadamente 
a 16 horas por dia. 

No Brasil, o Dia do Tra-
balho teve seu marco inicial 
em 1917, quando ocorreu 
em São Paulo uma greve 
geral de operários e comer-
ciantes por conta das condi-
ções precárias de trabalho. 
Dentre o que eles reivindi-
cavam, estava: o aumento de 
salário, a redução da jorna-
da de trabalho, a proibição 
do trabalho infantil e a proi-
bição do trabalho feminino 
à noite. Como resultado, as 
condições melhoraram e 
parte das reivindicações fo-
ram atendidas.

Somente  em 26 de setem-

Anos importantes relacionados ao 1º de maio no Brasil:
Em 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. A ideia foi suprir as necessidades básicas de uma família,  como moradia, ali-

mentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Em 1º de maio de 1941 foi criada a Justiça do Trabalho, que passou a resolver questões judiciais relacionadas as 
relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores.

bro de 1924 a data se tornou 
oficial, após a criação do de-
creto nº 4.859, assinado pelo 
presidente Arthur Bernar-
des. No decreto, o presiden-
te estabeleceu a data como 
feriado nacional, que deveria 

ser destinado à comemora-
ção dos mártires do trabalho 
e confraternização das clas-
ses trabalhadoras.  

O momento de crise eco-
nômica que vive o mundo, 
provocado pela pandemia, 

afetou  muitos  trabalhado-
res brasileiros, que tiveram 
que se reinventar, criar no-
vas alternativas e se manter 
no mercado de trabalho. O 
espírito de luta, bandeira 
de muitas classes trabalha-

doras, deve permanecer 
e carregar a esperança de 
dias melhores, que certa-
mente virão, para continuar 
garantindo o direito a uma 
vida digna, como assegura 
a Constituição Brasileira.
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Falamansa 

fará a Festa do 
Trabalhador 

amanhã
Xote da Alegria, Rindo 

à Toa e muitos outros clás-
sicos do Falamansa serão 
interpretados ao vivo em 
Holambra neste sábado, dia 
30 de abril, pelo consagrado 
grupo de forró com mais de 
23 anos de carreira, 8 mi-
lhões de discos vendidos e 
um Grammy Latino na ba-
gagem. A apresentação é 
parte da programação da 
Festa do Trabalhador, pre-
parada pela Prefeitura de 
Holambra para homenage-
ar os moradores na véspera 
do Dia do Trabalho. O show, 
com entrada gratuita, acon-
tece a partir das 19 horas 
na Rua da Amizade (Rua Co-
berta), seguido pela banda 
Made in Roça.

No feriado, em 1º de 
maio, estão previstas ain-
da competições de futebol, 
basquete e vôlei com mora-
dores previamente inscritos 
no Departamento Munici-
pal de Esportes. A ação terá 
ainda apresentações de jiu-
-jitsu, capoeira e bicicross 
(programação abaixo), além 
de diversos brinquedos in-
fláveis, cama elástica e pis-
cina de bolinhas disponíveis 
para as crianças a partir das 
10 horas, também na Rua 
da Amizade. Algodão-doce 
e pipoca serão distribuídos 
gratuitamente aos peque-
nos.

“São os trabalhadores 
que movem a cidade, levam 
sustento às famílias e que 

contribuem efetivamente 
para o desenvolvimento de 
Holambra. Queremos fazer 
uma festa bonita. Uma ho-
menagem que todos possam 
curtir em família”, destacou 
o prefeito Fernando Capato.

Confira a programação:
Sábado, 30 de abril
Festa do Trabalhador
19h: Falamansa
20h30: Made in Roça
Entrada Gratuita
Local: Rua da Amizade (Rua 
Coberta)

Domingo, 1º de maio
Atividades Esportivas do 
Dia do Trabalho
8h30: Jogos de futebol no 
Estádio Municipal Zeno 
Capato
9h: Apresentação de 
Bicicross na Praça dos 
Pássaros, ao lado do 
Ginásio Municipal
9h30: Basquete 3x3 no 
Ginásio Aberto, próximo ao 
Complexo Aquático
11h: Apresentações de Jiu-
Jitsu e Capoeira no Ginásio 
Municipal de Esportes
14h: Vôlei Misto no Ginásio 
Municipal de Esportes

Para as crianças:
10h: Brincando no Bairro
Brinquedos Infláveis, 
piscina de bolinhas e cama 
elástica, com distribuição 
gratuita de algodão-doce e 
pipoca, na Rua da Amizade 
(Rua Coberta)
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Primeiramente é im-
portante dizer que existem 
dois tipos de inventário, o 
judicial que é possível de ser 
realizado em todos os casos 
e o extrajudicial, que é feito 
em cartório e que pode ser 
realizado em algumas situa-
ções, como nas que não haja 
menores de idade, na ine-
xistência de um testamento 
e quando não haja litígio.

Imposto Sobre 
Transmissão Causa 

Mortis E Doação (ITCMD)
O Imposto sobre Trans-

missão Causa Mortis e Do-
ação está previsto em nossa 
Constituição Federal, tem 
competência do Estado e ele 
ocorre quando há a morte 
ou também na transmissão 
dos bens ainda em vida, a 
doação. Incide praticamente 
em todos os bens que com-
põe um inventário e não só 
nos imóveis, mas nos bens 
móveis também, nos semo-
ventes (cavalos, gados ...), tí-
tulos e créditos entre outros. 
A sua alíquota máxima é de 
8% e cada Estado possui a 
sua tabela, tem prazo para 
o seu pagamento ser reali-
zado, que não pode passar 
de 90 dias do falecimento, 
e é cobrado sobre todos os 
bens!

Despesas via judicial ou 
extrajudicial (no cartório)

As despesas de um pro-
cesso terão seus custos con-
forme seja o valor total dos 
bens deixados e é claro, do 
tipo do inventário, mas po-
demos considerar valores 
que podem chegar até R$ 
50.000,00 conforme o mon-
te-mor, mas vale ressaltar 
que nestes valores não estão 
incluídas despesas como, 
registros, certidões, avalia-
ções e outras, que poderão 
consumir facilmente mais 
de 2% do valor dos bens.

Os honorários 
advocatícios

Seja qual for a modali-
dade, em nenhuma delas o 
processo do inventário pode 
ser realizado sem o acom-

panhamento de um advoga-
do que costuma ter os seus 
honorários cobrados tendo 
como base o valor total do 
patrimônio, e por sugestão, 
a tabela da OAB/SP indi-
ca uma porcentagem entre 
8% e 10%, conforme o caso. 
É importante deixar claro 
que o extrajudicial (cartó-
rio), naturalmente será bem 
mais barato que o litigioso.

Bom, diante do exposto, 
agora você pode ter uma no-
ção de quanto custa finan-
ceiramente um inventário, 
que além de levar um bom 
dinheiro, pode levar um 
bom tempo para a sua con-
clusão, pois afinal, quem de 
nós não conhece ou tem em 
sua família uma história de 
inventário? Pois a realidade 
é que na maioria das vezes 
a quantia necessária para a 
realização do processo não 
está disponível entre os her-
deiros e a solução é a venda 
de bens, quase sempre por 
valores menores ao de mer-
cado para o pagamento de 
todas as despesas, perden-
do assim, mais uma parte 
significativa do patrimônio.

E é por isso que o quan-
to antes se pensar em uma 
sucessão familiar de modo 
mais tranquilo se faz neces-
sário, já que existem outras 
possibilidades que com cer-
teza nos livrará deste cami-
nho árduo e caro que é o in-
ventário, obtendo assim uma 
sucessão justa aos herdeiros 
e desde já, a união familiar.

Você sabe quanto custa um 
inventário?

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

Grupo teatral holambrenses 
seleciona atores para nova peça

A peça que foi escrita no 
ano passado por Gabriella 
Giordano, moradora de Ho-
lambra, é inspirada na bio-
grafia e nas cartas do próprio 
pintor holandês, Vincent Van 
Gogh, e conta sua história 
através de suas memórias e 
testemunhos daqueles que 
conviveram com ele duran-
te sua vida. A peça autorial, 
propõe um novo olhar e ten-
ta ainda preencher alguns 
dos momentos que são mis-
tério até hoje. 

Gabriellaconta que sem-
pre gostou muito das obras 
de Van Gogh - “Ao conhecer 
um pouco de sua história 
através de alguns filmes, ima-
ginei que a sua vida poderia 
ser contada por outro ponto 
de vista, de um jeito diferente 
e que explorasse mais quem 
era a pessoa dele, além do 
pintor.”  - e revela – “Me en-
cantei ainda mais ao ler algu-
mas de suas cartas, que mos-
tram um Van Gogh sensível e 
poético, procurando a beleza 
do mundo ao seu redor e pro-
curando entender o sentido 
de cada coisa.”

O diretor Fábio Juneo, já 
conhecido em nossa cidade 
por participar de montagens 
de peças  “O testamento do 
cangaceiro”, “Ano que vem” e 
na atuação em diversas peças 
na região, atuou nos curtas “O 
tempero” e “Nicolai”, deu vida a 
Pilatos nas inesquecíveis apre-
sentações do Presépio vivo de 
Holambra e fez parte do grupo 
Eterna Arte de Holambra. Ele 
que também é psicólogo pós-
-graduado em psicodrama, 
tem em seu estilo de direção 
o foco no desenvolvimento 
do ator em cena. “Queremos 
dar vida a essa história com 
atores da nossa região que te-

nham vontade, determinação 
e principalmente o desejo de 
experienciar essa arte de con-
tar histórias. Quem já admira 
a história do pintor, vai se en-
cantar ainda mais com a histó-
ria do humano além do gênio.”

O espetáculo tem sua es-
treia prevista para setembro 
deste ano e os ensaios acon-
tecerão semanalmente. O 
objetivo do grupo é realizar 
apresentações em cidades da 
região e em festivais de tea-
tro. Essa é uma bela oportuni-
dade (gratuita) para os atores 
de nossa região a conhecerem 
e participarem da história 
instigante do pintor, que já foi 
homenageado na cidade com 
um parque com seu nome. E 
convida o publico a se apro-
fundar nas emoções do pintor 
Holandês, por meio do seu 
jeito poético de ver a vida e 
o mundo ao seu redor, junto 
à sua maior paixão, a pintura. 

Sobre as audições
As audições acontece-

rão no Teatro Municipal de 

Holambra, no dia 9 de maio 
(segunda-feira) e têm como 
objetivo selecionar atores 
amadores e profissionais de 
nossa região para integra-
rem o projeto, oferecendo a 
oportunidade de vivência e 
experiência teatral por meio 
da montagem e das apresen-
tações do espetáculo “As me-
mórias de Van Gogh”. 

Os interessados devem 
preencher o formulário de 
inscrição até o dia 5 de maio 
(quinta-feira). Os inscritos 
receberão um e-mail con-
tendo o texto para a cena de 
apresentação, de acordo com 
o personagem escolhido, que 
deverá ser realizada no dia 
da audição. 

As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail:  asmemo-
riasdevangogh@gmail.com e 
os requisitos são:
- Ter 18 anos ou mais;
- Possuir alguma experiência 
prévia com teatro;
- Ser morador de Holambra 
ou região.

Estão abertas as inscrições para audição do espetáculo autoral 
inspirado nas Memórias de Van Gogh
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

Alunos dos cursos de Me-
dicina, Medicina Veterinária, 
Fisioterapia, Enfermagem e En-
genharia de Produção do Grupo 
UniEduK organizaram a Cam-
panha de Doação de Sangue 
“Quem doa sangue salva vidas”. 
A ação aconteceu no campus II 
da UniFAJ, em Jaguariúna-SP, e 
arrecadou 55 bolsas de sangue. 
Cada bolsa de sangue supre as 
necessidades de três a quatro 
pacientes. Sendo assim, a ação 
do Grupo UniEduK conseguiu 
melhorar o atendimento de até 
220 pessoas.

De acordo com a profes-
sora Celene Aparecida Fer-
rari Audi, que apoia o evento 
multidisciplinar, este projeto 
social contribui com a trans-
formação para o melhor da 
sociedade, das instituições e, 
principalmente, das pessoas. 
Além disso, possui como ob-
jetivo conscientizar estudan-
tes e colaboradores da UniFAJ 
sobre a importância da doação 
de sangue e contribuir para 
aumentar o estoque do Hemo-
centro da Unicamp.

“Sabemos que 1,9% da po-
pulação brasileira é doadora 
de sangue e conhecemos tam-
bém as dificuldades dos ban-
cos de sangue para manterem 
seus estoques”, complementa 
a professora Celene.

No dia do evento do Grupo 
UniEduK, estavam cadastra-
dos 97 candidatos à doação. 
Desses, 71 eram doadores de 
primeira vez, evidenciando 
o sucesso da campanha na 
captação de novas pessoas 
para doação. Da mesma for-
ma, a parcela de doadores 
frequentes também fez a di-
ferença na ação. Houve ainda 
48 cadastros de doadores de 
medula óssea, considerado 
expressivo pelos organizado-
res da campanha.

“Já sou doador frequente. 
O período de intervalo en-
tre as doações recomendado 
para os homens é de três em 
três meses, então, por coin-
cidência, já estava no mo-
mento de eu vir doar. Sei da 
importância e que uma bolsa 
de sangue pode beneficiar, 
no mínimo, três pessoas que 
precisam. Está sendo muito 
legal esta ação, um prazer! 
Parabéns a todos os envol-
vidos!”, declara o orientador 
pedagógico do curso de Di-
reito do Grupo UniEduK, Al-
bano de Freitas Dias Junior.

Além de todo o benefício ao 
Hemocentro da Unicamp e aos 
pacientes supridos por ele, os 
alunos que auxiliaram nos tra-
balhos durante a ação relatam 
que a experiência foi de suma 
importância na formação.

“Hoje estou aprenden-
do a importância da empa-
tia. Atender e direcionar as 
pessoas é muito importante, 
porque muitas nunca tiveram 
a opção ou souberam como 
doar o sangue. Então, hoje 
está sendo um dia muito im-
portante de conscientização 
também”, contou a aluna Júlia 
Novais, do primeiro semestre 
do curso de Fisioterapia, du-
rante a realização do evento.

Ainda, o aluno de Medici-
na da UniFAJ Vitor Caetano 
destaca que a participação 
em cada etapa da campanha 
é importante. “Essa ação re-
presenta uma oportunidade 
de ampliar meus conheci-
mentos a respeito de como 
funciona, tanto a gestão da 
doação de sangue até mes-
mo o processo de retirada 
do sangue. Nesse sentido, 
aprender um pouco mais 
sobre a assistência e gestão 
faz toda a diferença no meu 
aprendizado”, finaliza.

Até 220 pessoas serão beneficiadas 
pela Campanha de Doação de 

Sangue do Grupo UniEduK
Campanha de Doação de Sangue do Grupo UniEduK 

aconteceu na UniFAJ e arrecadou 55 bolsas de sangue, 
cada uma podendo auxiliar de três a quatro pessoas

Cineclube Holambra retoma 
atividades em maio

O Cineclube Holambra, 
que sempre realiza sessões 
grátis e abertas de cinema, 
volta às atividades no próxi-
mo dia 06 de maio, sexta-fei-
ra da próxima semana, com a 
apresentação do filme “Meu 
Pai” (lançado em 2020).

Adaptado de uma peça 
teatral escrita pelo francês 
Florian Zeller, que também 
participou na elaboração do 
roteiro, este filme marca sua 
estreia na direção. Utilizando 
recursos da arte cinemato-
gráfica, o filme Meu Pai é um 
contundente convite à re-
flexão sobre a velhice e suas 
implicações além de revolver 
temas como paternidade, 
deveres e responsabilidades 
familiares de uma forma tão 
sutil quanto firme.

Desde os primeiros minu-
tos, o filme se propõe a entre-
gar uma experiência muito 
pessoal e aflitiva ao especta-
dor e a temática se impõe pe-
las interpretações de Antony 
Hopkins e Olivia Colman nos 
papéis de pai e filha.

Somos conduzidos delica-
damente aos medos, insegu-
ranças e aflições da velhice 
numa mistura de “realida-
des” e aí talvez resida o maior 
impacto emocional do filme: 
a possibilidade de identifica-
ção com os protagonistas.

Para os mais emotivos, 
haja coração e lencinhos de 
papel!
Data: 06 de maio de 2022, 
pontualmente às 19 horas
Local: Espaço Cultural Terra 
Viva
Duração do Filme: 96 min.
Apoio: Casa Bela, Jornal da 
Cidade, Espaço Cultural Ter-
ra Viva

Retomada
O Cineclube Holambra, 

que existe há já cerca de 
10 anos, suspendeu suas 
apresentações em março de 
2020 devido à pandemia da 
Covid-19. Mas manteve um 
nível de atividade fazendo 
recomendações de filme 
aos inscritos em sua lista de 
mailing e WhatsApp. E ao fa-
zer uma programação para 
a retomada das exibições, 
fez uma constatação: no pe-
ríodo da pandemia, quem 
teve condições e ainda não 
possuía, acabou contratan-
do um serviço de streaming, 
principalmente a Netflix.

Se no início do Cineclube 

a proposta era a de se exi-
bir filmes e documentários 
que não seriam facilmente 
encontrados nas grandes 
salas de cinema, houve de-
pois uma pequena mudança 
quando o foco passou a ser 
a temática dos filmes, mas 
sempre buscando mostrar 
obras consideradas impor-
tantes e que passaram des-
percebidas ou ignoradas 
no circuito comercial. Com 
o crescimento dos serviços 
por streaming, a seleção 
continua sendo feita por 
obras não facilmente dispo-
níveis nessas plataformas.
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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 1320
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro:
RODRIGO FONSECA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão operador de jateamento industrial, nascido em 
Ibaiti-PR, (registrado em Figueira-PR) no dia oito de maio de mil 
novecentos e noventa e três (08/05/1993), residente e domiciliado 
no Sítio Recanto das Palmeiras, s/n°, Palmeiras, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de JOSÉ MARIA FONSECA e de MAR-
CIA MORAIS FONSECA.
HORTÊNCIA CRISTINA FERRARI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão serviços gerais, nascida em Bandei-
rantes, PR, no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e três 
(06/04/1993), residente e domiciliada no Lote D4, D8-A, D9, s/
n°, Alegre, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de JOSÉ APA-
RECIDO FERRARI e de IRACEMA LOMBARDI FERRARI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
Lavro o presente para  ser afixado em cartório e publicado na 
imprensa local.
Holambra - SP, 25 de abril de 2022

Nº 1321
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil 
Brasileiro:
FÁBIO DE ALMEIDA LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão conferente, nascido em São Paulo-SP, 
(registrado  no Distrito de São Miguel Paulista) no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e setenta e nove (28/05/1979), 
residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Dores, 1911, 
Jardim Planalto II, Artur Nogueira, SP, CEP: 13167192, filho 
de BERNARDO CERQUEIRA DE LIMA e de ANTÔNIA DE 
ALMEIDA LIMA.
LUCIVANA BULCÃO LUCENA, nacionalidade brasileira, esta-
do civil divorciada, profissão auxiliar fiscal, nascida em São Pau-
lo-SP, (registrada no 26° Subdistrito - Vila Prudente), no dia trinta 
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (30/11/1989), 
residente e domiciliada   na Rua Miltenburg, 310, Parque  Res-
idencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 3825000,filha de 
JOSÉ LUCENA SOBRINHO e de RITA IVANILDA BULCÃO 
LUCENA.
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.
Holambra - SP, 26 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 ●

● EMPREGOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plantar 
(olho de peixe), unha encravada com corre-
ção “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 profis-
sional 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.

VENDO CASA

Bairro Bom Retiro, próximo ao Palmerinha. 
Terreno com 175 mts, com 4 cômodos, cozinha 
externa e lavanderia.  Terreno 175 mts. Valor  
100 mil. Tratar (19) 99253-7013 com Angelo

Receba, 
gratuitamente, 

o seu JC, por e.mail 
ou whatsapp.

Passe a seguinte 
mensagem: 
Eu quero

(19) 98835 2244

E.mail:
jornaeletronico@jcholambra.com.br

COMUNICADO

Os jogos da 5ª rodada dos 
Campeonatos de Futebol de 

Holambra, previstos para serem 
realizados nesta sexta-feira 

e sábado, foram transferidos 
para a próxima semana, em 

função da realização da Festa do 
Trabalhador.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

O Rodeio de Jaguariúna 2022 está previsto para ocorrer no final do mês de novembro ou início de dezembro. Além das competições do 
rodeio, os visitantes poderão curtir outras atrações do local, como por exemplo o Shopping Western, as Exposições e Praças de alimenta-

ção, a Mini Fazenda e o Parque de Diversões para as crianças, não podendo faltar, é claro, os tão esperados shows.

A festa dos peões

Os animalzinhos 
conquistam jurados 

The Masked Singer Brasil, apresentado por Ive-
te Sangalo nas tardes de domingo, conquistou o 
público e ganhou bons patrocinadores, tanto que 
a Globo mexeu até na grade de programação e a 
que a terceira temporada deve voltar em meados 
de julho de 2022 para bater de frente com a déci-
ma quarta temporada de A Fazenda. Mesmo sa-
turando o formato, o talent show dos mascarados 
voltará para o horário nobre para concorrer com o 
reality de maior faturamento da emissora da Barra 
Funda. Lembrando que em janeiro de 2023, o pro-
jeto será exibido novamente aos domingos devi-
do a migração do futebol estadual para a Record 
TV. Sendo assim, o The Masked Singer Brasil será 
exibido duas vezes por ano na rede do plim-plim. 
Devido a antecipação da terceira temporada do 
reality dos mascarados, Taís Araújo, Tatá Werneck e 
Rodrigo Lombardi devem deixar a atração para se 
dedicarem a projetos firmados com a emissora lí-
der para o segundo semestre de 2022. Já Eduardo 
Sterblitch está reorganizando a sua agenda para 
participar da atração que será comandada mais 
uma vez por Ivete Sangalo. 

O queridinho do BBB22
Arthur Aguiar está dominando os aplicativos de músi-
ca e as redes sociais. A carreira musical do artista vai de 
vento em popa, alcançado milhões de streams com o 
lançamento de duas faixas – “Casa Revirada”, feat. Ma-
theus & Kauan e “Fora da Casinha”, feat. Matheus Fer-
nandes – enquanto está confinado na casa mais vigiada 
do Brasil. Arthur está destacando como protagonista da 
atual edição do Big Brother Brasil e o favorito do público 
ao prêmio de 1,5 milhão de reais. Mas as novidades de 
Aguiar não param por aí: ainda este ano o brother vai 
integrar o elenco de um filme nacional. Intitulado “Ri-
co’s”, a produção é uma comédia leve dirigida por Fred 
Mayrink. A trama conta com grandes nomes no casting 
de atores. 

Covid tira Xoxoró do Show Amigos
No dia 21/04, a cantora Sandy e o marido dela, Lucas 
Lima, confirmaram teste positivo para covid-19. Eles 
também usaram as redes sociais para comunicar o 
diagnóstico aos fãs. E logo em seguida, dia 23/04, foi 
o Xororó, pai da Sandy,  que divulgou que fez o teste e 
também deu positivo para Covid. Os três confirmaram 
já ter tomado as três doses da vacina, o que ajuda na 
recuperação rápida. Com isso, Xororó foi impedido de 
participar do Show Amigos dos dias 23 e 24 de abril. 
Xororó postou, com um ar bem tristinho,  em seu insta-
gram:  “Pessoal, eu não poderei estar no show AMIGOS, 
no Allianz! Apesar de todos os rigorosos cuidados, tes-
tei positivo para o COVID. Estou bem, apesar MUITO 
triste! Mas, essa tristeza não pode ser maior que minha responsabilidade com meus fãs, com meus com-
panheiros de palco e com todo staff que viabiliza a realização do show. Terei um super representante lá, o 
meu amigo e talentoso cantor Edson, da dupla Edson e Hudson que fará um grande espetáculo ao lado do 
meu irmão Chitão, Leonardo e Zeze Di Camargo e Luciano . Não deixem de ir e vibrar por mim. Estarei com 
todos de coração e, tão logo seja possível, espero estar no palco novamente”. A próxima parada do Show 
Amigos será na cidade de Ribeirão Preto, remarcada para o dia 5 de novembro, na Arena Eurobike.


