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Editorial

Boa viagem, professor

- Nove horas não é nove e dez nem nove e quinze! 
Eu ainda não o conhecia pessoalmente e essa foi a primeira coisa que escutei daquele loiro 

alto, de voz e expressões fortes. Estava bravo, contrariado, falava alto. A repórter do jornal tinha 
marcado uma entrevista com ele às 9h, na Cooperativa, chegou às 9h10 e ele não estava mais lá.

Eu tinha ficado na redação. A repórter me informou o que havia acontecido e saiu para fazer 
outra matéria. De repente, ele entra furioso na nossa sala. Eu tentei argumentar, mas no final, 
vendo o quanto ele prezava por aquela pontualidade, pedi desculpas. Ao final, remarcamos para 
o dia seguinte, no mesmo horário. É claro que não sem deixar de ouvir mais uma vez:

 - Amanhã, às nove. Nem nove e dez nem nove e quinze.
Fiquei preocupada por ter iniciado o contato com Piet Schoenmaker daquela forma. Eu tinha 

vinte e poucos anos, era praticamente minha primeira experiência profissional e não queria que 
ele tivesse uma má impressão da nossa equipe e do Jornal que acabara de ser fundado.

Mas bastou a entrevista do dia seguinte – que resolvi acompanhar junto com a repórter – para 
que minhas preocupações fossem embora. A conversa foi excelente. Ele sempre firme e expressivo, mas com muita boa vontade, sim-
patia, contando com paciência mil histórias e principalmente falando com muito gosto daquela dança tão bonita, que eu vira tantas 
vezes na TV nas propagandas da Expoflora.

Saí daquela entrevista levando comigo a imagem de uma pessoa muito especial, com quem tive o prazer de manter contato duran-
te minha experiência no Jornal da Cidade. Era a primeira de outras dezenas de entrevistas que fiz com ele ao longo dos anos, sempre 
bem recebida, sempre dando boas risadas ao longo da conversa.

Era fácil perceber em seus olhos expressivos o amor que ele tinha pela dança, o carinho pelos alunos e, especialmente, como ele 
sempre me dizia, por perceber que a dança típica havia se tornado um espaço de integração entre holandeses e brasileiros.

Por várias vezes saí das entrevistas com vontade de dançar. Imaginava como seria usar aquele tamancão nos meus pés tamanho 
33. Não cheguei a aprender, infelizmente. Mas matava a vontade nas festas, onde todo mundo podia ensaiar uns passinhos com ele 
e se divertir.

Depois de muito tempo, estive numa Expoflora há uns dois anos. Ao assistir a uma das apresentações conduzidas por jovens me 
lembrei muito daquelas conversas que tive com o Professor. A mesma lembrança me veio há poucos dias quando soube que Piet tinha 
se despedido definitivamente, pra ir dançar em outros palcos. Lembrei do seu sorriso, da sua força, do seu jeito bravo e doce, da sua 
determinação, da sua alegria em ensinar aqueles passos mágicos.

Uma das grandes satisfações de quem faz jornalismo é conhecer gente, ouvir histórias, receber conhecimento dos inúmeros per-
sonagens com que nos deparamos ao longo da trajetória profissional. Vivemos uma formação permanente, a cada nova entrevista, 
a cada nova pesquisa, nova matéria. E pra mim, com certeza, Holambra é um capítulo especial e Piet, como não poderia deixar de 
ser, é um grande destaque.

Aos familiares, meus sentimentos. Aos irmãos Chico e ao Kees Schoenmaker, com quem também tive boas conversas e ouvi boas 
histórias, um abraço com carinho. Sigo meu trabalho levando na bagagem muito do que aprendi por aí. E tentando – nem sempre 
conseguindo – chegar às nove. Nem nove e dez nem nove e quinze.

Patrícia de Paula
Jornalista. Foi editora do Jornal da Cidade de 1994 a 2001

Missa de Sétimo Dia

A família de Petrus Schoenmaker comunica e convida para a missa de sétimo dia, que será 
realizada na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo neste domingo, dia 19, às 10h.
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Petrus Wilhelmus Jozef 
Schoenmaker, ou simples-
mente Piet (30/7/1944, 
11/01/2020), faleceu na 
noite do último sábado, dia 
11, em Campinas no Hospi-
tal Madre Theodora cercado 
de familiares. Ele tinha 75 
anos. Foi vítima de um cân-
cer descoberto em 2018 e 
ao longo de ano e meio fez 
tratamentos para combater 
a doença.

Imigrante holandês, o 
segundo filho de 11 irmãos, 
chegou ao Brasil em outubro 
de 1959 junto com a família e 
vieram diretamente para Ho-
lambra. Trabalhou como la-
vrador junto ao pai e irmãos 
na construção da empresa 
da família, a Terra Viva. Piet, 
como era chamado por todos 
em Holambra, tornou-se co-
nhecido do grande público 
devido ao seu envolvimen-
to com as danças folclóricas 
que são regularmente apre-
sentadas na Expoflora. Fez 
pesquisa e coleta de danças 
que já não são mais conheci-
das nos Países Baixos e, por 
esse trabalho de preservação 
da tradição cultural, recebeu 
uma condecoração da rainha 
da Holanda.

Como a dança se tornou 
uma das atrações da feira, 
teve-se a ideia de usar sua 
figura carismática como um 
garoto propaganda. E ele 
passou a ser o anfitrião do 
evento: aquele que, de forma 
muito natural, fazia o discur-
so de abertura e recebia a to-
dos de braços abertos e com 
um largo sorriso. E também 
cheio de alegria posava para 
todas as fotos com muito pra-
zer e paciência.

Conheceu depois as dan-

ças circulares sagradas e 
fundou, junto com a esposa, 
Ank, e as filhas Lize e Simo-
ne, o Instituto Dança Viva em 
2006 com o objetivo de di-
fundir essa modalidade.

Se na Expoflora tornou-
-se o anfitrião, nas danças 
circulares tornou-se focali-
zador, a pessoa que orienta o 
grupo e, posteriormente, co-
meçou a promover cursos de 
formação em seu instituto. 
Organizou vários workshops 
com figuras importantes do 

 Holambra perde seu anfitrião

mundo da dança circular na-
cional e internacional e fez 
da cidade referência nesses 
círculos. Tornou-se reco-
nhecido no país e até mes-
mo internacionalmente nes-
sa área. A internet mostrou 
que, no domingo, em várias 
partes do Brasil, grupos de 
dança que estavam em ati-
vidade, ao saberem de sua 
morte, passaram a dançar 
coreografias de Piet em sua 

homenagem. E mensagens 
de pesar foram enviadas de 
todas as partes.

Seu velório foi realizado 
dentro do parque da Expoflo-
ra, espaço que ele adorava e 
onde se sentia muito à von-
tade.

No caixão, vestia a cami-
seta com o logo do instituto 
que criou e seus tamancos 
amarelos e chapéu holandês, 
que tanto o marcaram para o 
grande público, também fo-
ram enterrados com ele.

Já no cemitério, antes de o 
caixão descer à cova, recebeu 
da organização da Expoflora 
e do Veiling Holambra uma 
chuva de pétalas em sua ho-
menagem ao som de “Amigos 
para Sempre”.

O prefeito de Holambra, 
Fernando Fiori de Godoy, de-
cretou luto oficial de três dias 
no município e as bandeiras 
nacional, estadual e munici-
pal foram hasteadas a meio 
mastro.

Nesta edição especial, to-
talmente dedicada ao Piet, o 
Jornal da Cidade presta sua 
homenagem.

“Conheci o Piet e a família desde quando chegaram em Holambra, principalmente por-
que passei três dias debulhando milho na casa deles. Nós fizemos parte do coral mascu-
lino da igreja por cerca de 30 anos, cantávamos lado a lado, e como nos dávamos bem, 
tínhamos temperamentos que se afinavam, desenvolvemos uma amizade que também 
envolveu as esposas. Tínhamos respeito um pelo outro. Chegamos a viajar juntos, os qua-
tro, para Paraguai, Bélgica, Alemanha e Holanda, onde visitamos nossos locais de origem. 
Senti muito a sua perda. Ao longo do tempo, como ele entrou cada vez mais para a dança 
e eu para a história, não nos víamos tanto. Mas era um amigo do peito. Convidava para o 
aniversário e sempre pedia pra levar a gaita. Nessas ocasiões, o que gostava era de cantar. 
Ele era um sujeito carismático que contagiava o ambiente com suas gargalhadas. Senti 
muito a perda dele. Por mais que estivesse preparado, na hora a emoção se manifestou. 
É triste. Imaginava que, agora, mais velhos, quem sabe aos 80, a gente pudesse fazer um 
passeio. Mas acabou. Sua cerimônia de despedida foi muito emocionante.”  

Jan Eltink, coordenador do Museu
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Agradecimento da família de Piet Schoenmaker

Por fim, queremos agradecer a família maior, a comunidade, os amigos.
À Medicina. Dividir nossa gratidão entre médicos, atendentes, enfermeiros, cuidadores, 

especialidades diversas. Muito diversas. Medicina tradicional e holística. Agradecer às pes-
quisas para estas e outras doenças, aos pacientes que vieram antes de nós, às trocas de 
informações entre pessoas com o mesmo diagnóstico.

Agradecer as caronas, os cuidados, o carinho, os abraços, os presentes materiais e invisí-
veis. Conversas e as visitas. Agradecer o respeito.

O tempo que tivemos para conhecer um outro lado da vida. Agradecer o tempo de des-
pedir.

Agradecer todas as manifestações de carinho, flores, mensagens e homenagens em seu 
velório. Também pelas mídias e veículos jornalísticos.

Agradecer as orações, de muitos lugares e casas espirituais. As orações do presídio de 
Casa Branca. Agradecer as mãos dadas. As rodas de oração cantadas e dançadas. No dia da 
despedida e muito antes. Sentimos o calor e apoio sempre.

Agradecer a abundância da vida terrena e a abundância e sabedoria do mundo invisível.
À vida e presença do Nosso querido Avô, Pai e Marido. SEMPRE. 
Agradecemos
Ank
Lize e Patrick, Carlo e Bruno
Klaas e Ivone, Pieter e Cristian
Simone, Frank e Sander
Jeroen e Nathalie, Lorenzo e Breno
Roberto e Rose, Pedro e Mariah
Mariana (em memória)

Nos despedimos no último domingo de uma 
das mais cativantes e alegres personalidades de 
nossa cidade. Rosto do evento que leva Holambra 
anualmente a todo o Brasil e coração de um dos 
mais importantes patrimônios culturais de nossa 
colônia de imigrantes holandeses: a dança.

Com movimentos leves e passos firmes que 
driblavam a dificuldade imposta pela alta esta-
tura, Piet Schoenmaker envolveu gerações de jo-
vens e adultos de diferentes origens em torno de 
sua paixão pela arte. E a fez florir, multiplicar.

Somos, enquanto indivíduos e como comuni-
dade, tão importantes quanto nossa própria his-
tória. E as tradições preservadas por ele através 
da dança foram fundamentais, entre outras coi-
sas, para fazer do lugar em que vivemos um es-
paço diferenciado e único, que mantém e que é 
valorizado pelo que tem de singular.

Me sinto muito feliz, enquanto prefeito, de ter 
prestado a ele com muita justiça uma singela e merecida homenagem, em vida, por essas 
valorosas contribuições. Já há mais de três anos é a estátua com sua figura e sorriso mar-
cante que recebe e dá boas-vindas a todos que chegam à nossa cidade. 

Mas, sobretudo, feliz pelo privilégio de conviver e aprender com ele a importância do 
riso fácil e de viver com alegria. Holambra e Piet se confundem numa só imagem, numa 
só emoção. São indissociáveis. Nasceram e cresceram para tornar o mundo um lugar mais 
bonito, feliz e inspirador.

Dr. Fernando Fiori de Godoy
Prefeito

“O que falar sobre o Piet? Neste momento torna-
-se repetitivo o que já foi dito. Para mim, como diretor 
da empresa, ele salientava o positivo das pessoas. Como 
holambrense devotado que era, queria sempre que Ho-
lambra estivesse na mídia de forma positiva. Como ser 
humano, tratava a todos com igualdade. Às vezes parecia 
rude, mas era firme em suas colocações. Tinha um caris-
ma enorme. Aprendi muito no convívio com ele. Além da 
empresa,  também tive oportunidade de dançar com ele 
nas danças folclóricas para adultos e no coral masculino 
mannenkoor. Sou muito grato por ter convivido com um 
ser tão simples e verdadeiro como o Piet!”

Gilberto Wigman

“Uma figura mui-
to especial na cidade, 
uma pessoa muito fa-
mosa no Brasil, acre-
dito. Tenho a imagem 
dele com a roupa típica 
do evento de Holam-
bra. Conheço o Piet 
também porque nasci 
em seu sítio e meu pai 
trabalhou para ele du-
rante 30 anos”.  

Rogério Mateus 

“Trabalhei muitos 
anos na Expoflora. A 
imagem que eu tenho 
dele é de uma pessoa 
muito boa, alegre e 
contagiante”.   

Alessandra Cristina 
Caliari 
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No velório, como uma ho-
menagem final, antes do fe-
chamento do caixão, a família 
se reuniu próxima ao corpo 
de Piet e a filha mais filha, 
Lize de Block, leu o seguinte 
texto em nome de todos, mas 
pincipalmente dos filhos:

“Piet, Petrus, Pai
Nasceu na Holanda. Uma 

família de 10 irmãos. Ele era 
o segundo.

Teve uma infância feliz, 
com brincadeiras e trabalho. 
Nasceu no período da guerra, 
fato que traz algumas conse-
quências na alma.

Veio para o Brasil com 15 
anos. Na chegada, ficou so-
zinho em Santos com todo o 
patrimônio da família pois 
não cabia no ônibus. Deram 
um cacho de bananas para 
ele passar o dia. Desde cedo 
aceitava desafios.

Trabalhou muito na terra. 
Ao lado do pai, dos irmãos e 

depois na Terra Viva.
Não foi fácil para nenhum 

imigrante. Nem para eles. 
Nem para ele. Humor é o que 
nunca faltou. Comeu caram-
bolas com arroz, um ano in-
teiro, ervilhas... coisa que ele 
dispensava depois de casado.

Ele foi agricultor. Lavra-
dor por natureza. E por pro-
fissão. Cheirava a terra quan-
do sentia vontade de plantar.

Olhava sempre para o céu. 
Sabia das chuvas, sabia dos 
ventos. Amava ver as plan-
tações. A Terra Viva foi um 
grande amor. Tinha muita 
dedicação e gratidão pela 
Terra Viva.

Ultimamente, cuidava das 
plantas do jardim. Mesmo 
sentindo muita dor, não dei-
xava as plantas murcharem.

Casou com Ank. Não con-
sigo imaginar uma esposa 
melhor. Em fevereiro, com-
pletariam 53 anos de casa-

dos. Há uns 15 anos minha 
mãe descobriu que ele era 
hiperativo. São pessoas bem 
diferentes e que se comple-
tavam.  A última frase que 
eu ouvi dele foi: “Quero ver a 
ANK.”

Tiveram seis filhos. Imagi-
namos que Mariana, a caçu-
linha, o está recebendo nes-
te outro lugar, juntamente 
com outros, como seus pais, 
cunhados e amigos. Nós, fi-
lhos que estamos aqui, so-
mos muito gratos por toda 
educação, apoio e amor que 
ele deu de formas diferentes 
a cada um de nós. Pois somos 
todos muito diferentes uns 
dos outros.

Naturalizou-se brasileiro. 
Adotou este país como pá-
tria.

Viveu intensamente.
Dedicou-se às Danças Fol-

clóricas. Muita gente agra-
dece o professor de danças 

Hora da despedida
que ele foi. Temos certeza de 
que fez diferença na vida de 
muitos jovens e adultos (que 
hoje já nem são tão jovens as-
sim...). Posso garantir que ele 
aprendeu muito também. É 
recíproco. Ele é infinitamen-
te grato às Danças Folclóri-
cas. E por meio disso chegou 
à Expoflora. Descobriu-se um 
anfitrião. Muitos encontros 
aconteceram exatamente 
neste lugar. Ele era um pouco 
este lugar.

Também foi através das 
Danças Folclóricas/Terra 
Viva que ele descobriu    as 
danças circulares. Outra pai-
xão que viveu intensamente. 
Muitas novas aprendizagens 
e amigos e amigas acontece-
ram desde então.

A vida é uma dança. Uma 
transformação. Dança Viva 
tem este nome inspirado na 
Terra Viva. Dança Viva já tem 
mais de 15 anos.

Ele também é a dança.
Recebeu muitas home-

nagens em vida. Festas, dis-
cursos, presentes. Conde-
corações, até da Rainha da 
Holanda; a estátua da cidade. 
Agradecemos o carinho e 
amor a ele.

Sobre a estátua, ele nun-
ca falou muito. Não sabemos 
(Piet e nós) muito bem como 
lidar com isso.

Se a estátua ficar, que ela 
seja símbolo de cultura, de 
trabalho e serviços volun-
tários, de viver com paixão, 
de fazer uma comunidade 
melhor. Esse sim, é o legado 
dele.

Gratidão a todos que sem-
pre estiveram e estão ligados 
a ele. Todos que ajudaram e 
ajudam Piet ao longo do ca-
minho.

Somos só agradecimento 
neste momento.”
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Piet, o legado do “Holambrês”

Um historiador pode se deparar com diversos personagens e acontecimentos históricos 
que acabam por elaborar a sua própria visão de mundo e conteúdos teóricos.

Partindo dessa premissa, é possível que termos criados a partir de arquétipos figurem 
mais em um espaço idealizado do que propriamente prático. Afinal, pesquisadores elabo-
ram, segundo o sociólogo Max Weber, tipos ideias que acabam por nortear nossas pesqui-
sas.

Nesse sentido, em Holambra, o chamado “Holambrês”, arquétipo representativo da cul-
tura miscigenada, de presenças e ausências se tornou mais do que um instrumento teórico, 
ao encontrar a exemplificação na existência do município.

A Cidade das Flores, aliás, que recebe milhares de turistas todos os anos, é um exemplo 
perfeito de como “Fazer à América”, termo marcado pela imigração italiana, que se concre-
tiza através do desejo de deixar para gerações futuras um legado de pertencimento, harmo-
nia e paz.

Mas o que torna Holambra tão especial, afinal?
Certamente, encontramos aqui vivências parecidas como de outros polos imigratórios, 

porém, vale salientar que em Holambra, pessoas lutaram para que integração, harmonia, 
igualdade e respeito figurassem além de meras notas em um belo dicionário.

E assim fizeram o “Holambrês” surgir. Como o exemplo maior de unidade em Holambra 
e dentre tantos personagens, que aos poucos partem para uma nova jornada longe daqui, 
visto ser o tempo implacável e as vidas breves suspiros diante de Cronos impetuoso, este 
mês, o chamado embaixador da Expoflora seguiu para novos rumos.

A propósito, talvez a expressão “embaixador” seja perfeita para compreender a impor-
tância de quem apresentou ao mundo não só os campos de flores, a festa ou a cidade, mas 
sim a vida do “Holâmbres”.

Sim, Piet ocupa nas memórias de Holambra um lugar de destaque por ser a represen-
tação da integração de culturas tão distintas, que se fundiram visto não termos distinção 
alguma entre tantos participantes das famosas danças típicas.

Ele alcançou pessoas de diversos lugares que ao receberem a triste notícia sofreram. 
Sofreram sem ao menos terem trocado uma única palavra com ele, mas que diante de seus 
anos à frente da chuva de pétalas, passaram a tê-lo como símbolo de alegria, esperança e 
beleza.

Legado! É isso que deixamos após nossa partida, e o Legado de Piet passa certamente 
por mostrar que é possível viver em harmonia, com respeito, honra, dedicação, amor, vir-
tude, alegria e paz, mesmo tendo diferenças tão grandes, da distância de um Atlântico, mas 
resumidas e suprimidas em um pequeno abraço.

Em Holambra, entre Flores e Espinhos, entre Segregação e Relativismo Cultural, as cul-
turas diversas, ao contrário do que aconteceu em outros processos imigratórios, se mescla-
ram e em um processo antropológico de transculturação, deram origem à cultura “holam-
bresa”. 

O “Espírito Holambrês” foi forjado a partir de anos de cooperativismo e integração cul-
tural e, sem dúvida, ao longo desses anos, Piet se fez como um dos principais personagens 
na breve história da pequena cidade.

O Holambrês é esse ser genérico, nascido no exercício de alteridade entre duas culturas 
distantes, que apesar de contradições promoveram a integração cultural necessária para o 
desenvolvimento atual de Holambra.

É possível que esse seja o maior desafio dos grupos imigrantes em todo mundo. O exercí-
cio de olhar para o “outro” e perceber um amigo, um irmão, um membro do mesmo espaço 
cultural. É exercício diário de combater e vencer preconceitos e assim promover a unidade 
do grupo.

Sendo assim, obrigado Piet! 
Obrigado por toda sua entrega e dedicação ao sonho de fazer de Holambra um espaço 

de integração e respeito. 
Obrigado por se tornar símbolo da cultura “Holambresa” e com isso nos presentear com 

seu incrível exemplo de luta!

Jonathan de Souza Leite

SOBRE A PARTIDA DE UM 
ALEGRE E LEVE DANÇARINO!

As expectativas sobre o ano que se inicia são enormes, 
pois, o que passou, se caracterizou por ser um período 
bastante difícil e problemático para um número enorme 
de pessoas.

Em Holambra, infelizmente, um pouco destas expec-
tativas foram frustradas em função da partida de um íco-
ne local que, dada à importância do seu brilho pessoal e 
talento, acabou se tornando uma referência nacional. O 
nosso eterno “garoto propaganda” e “rei dos abraços”, 
que distribuía por toda Expoflora, em grande quantida-
de, como se fosse o primeiro e único do dia e, com certe-
za, com este gesto simples, fraterno e amplo tornou mais 
leve muitas jornadas e trouxe sorriso e alegria para muita 
gente.

Da vida inicial dura e difícil de um imigrante, seu amor 
pela dança o transformou numa celebridade, com o enor-
me diferencial que, diferentemente destas, não se deixou 
tocar pelo sucesso e pela vaidade, se manteve simples, 
trabalhando e gerando empregos, como empresário bem-
-sucedido e respeitado por todos também neste quesito.

Com a mesma leveza e alegria de seus pés que baila-
vam e se movimentavam mesmo quando estava sentado, 
partiu desta vida, consciente da inexorabilidade da mor-
te, aceitando com dignidade o término da sua rica e gene-
rosa jornada.

Vai fazer muita falta e deixar muita saudade...
Meus sentimentos a toda família pela enorme perda 

e meu carinho especial para a Ank, cara metade perfeita 
para um homem das dimensões e talento do Piet!

Beatriz Regina Nedel Chassot

AO PIET COM CARINHO
“Um ser iluminado que expandia sua luz aos demais por 

onde passava. 
Aqui ficam as boas lembranças de cada dança circular.”
Próspero   
   Iluminado
    Esperançoso
      Talentoso 

  
Daiana Tâmata
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ADEUS, PIET QUERIDO!!!

Ainda não estou convencida de que você partiu!!!
Parece que ainda vejo o enorme carro de flores trazen-

do sobre ele um menino entusiasmado, pulando, dançan-
do, cantando ao som da música bem alta! O povo já se ali-
nhava para ver passar tanta alegria e entusiasmo!

Tentei quebrar a regra e fui lhe dar um tamanquinho 
de argila. O segurança chamou minha atenção, mas ainda 
assim, consegui entregar-lhe aquela lembrança!

E o carro passando, o Piet sempre sorridente, cumpri-
mentando todo o povo, balançando também nosso cora-
ção!

Participamos, eu e minha filha, dos cinco finais de se-
mana desta última Expoflora. Ele também participou com 
toda sua disposição, animando as centenas de pessoas 
que acompanhavam sua alegria e seu entusiasmo!

Ele sempre foi o símbolo da Expoflora e considerado 
o “embaixador” desse maravilhoso evento de Holambra.

Os grupos de participantes de danças que ele organi-
zou se multiplicaram! A criançada e moços corriam quan-
do terminavam suas danças, como pássaros festejando 
suas apresentações!!!

E o Piet, sempre alegre, cumprimentava a todos que 
encontrava! Pacientemente, tirava fotos com quem lhe pe-
disse!

Há pouco tempo, eu estava em uma floricultura de Ho-
lambra e vi ali também o Piet. Veio me abraçar muito ale-
gre e sorridente, como sempre.

Ele tinha em suas mãos um buquê de rosas que me cha-
mou a atenção. Então, ele foi me dizendo:

- “Essas flores são para minha esposa! Ela me ajudou 
muito e agora ela precisa de mim! Por isso, aqui vão essas 
rosas!”

E apressado, ele foi embora. 
Que pena!  
Mas, Piet querido: onde você estiver, tenha certeza de 

que a lembrança que você deixou para todos nós é ines-
quecível!

Foi uma vida inteira de alegria, de distribuição de sor-
risos, de gentileza e de amor! Felizes sua esposa e filhos, 
com um companheiro tão alegre, sempre cheio de carinho 
e ternura!

Com certeza, todos os anjos do céu fizeram uma festa 
na sua chegada! E dançaram todos juntos as lindas danças 
que aprenderem com você!!!...

Ilda de Barros (Colunista JC)

"A história de Piet  Schoenmaker  confunde-se com a própria história de Holambra 
e da Expoflora, pois tanto a cidade quanto o evento sempre compartilharam com ele a 
proposta de manter vivas as tradições holandesas. Em quase toda a existência do evento, 
Piet foi responsável por coordenar os grupos de danças típicas que se apresentam até  
os dias atuais.  A sua afinidade com a proposta da Expoflora permitiu uma parceria que 
foi muito além das exibições de seus dançarinos. Mesmo após deixar a coordenação dos 
grupos de dança, Piet continuou a apresentar-se com  eles, ora com as crianças, ora com 
os adolescentes, ora com os  jovens e adultos. Os visitantes o recebiam com sorrisos e 
faziam os pedidos para  fotos.  Piet sempre encontrou tempo e disposição para retribuir 
com muito carinho as solicitações dos mesmos. Ele adorava estar na Expoflora. Sentia-se 
em casa.  E, assim, foi que se transformou em um símbolo, um ícone e o embaixador do 
evento. A Expoflora só tem a agradecê-lo pelo respeito e atenção com os quais sempre 
tratou o nosso público.” 

Comissão Organizadora da Expoflora

O Piet sempre foi grande amigo e incentivador da fan-
farra. 

Em 2005, ele rapidamente abraçou a nossa ideia de 
uniformizar os jovens músicos com as roupas típicas 
holandesas e, para isso, nos forneceu os trajes obsoletos 
dos grupos de dança. E assim, logo a fanfarra se tornou 
diferenciado e sendo aplaudido por todos os lugares por 
onde passava!

No período da Expoflora, Piet sempre arrumava um 
tempinho para se "infiltrar" no nosso grupo e dançar 
entre os músicos. Seu grande sorriso ao tentar sambar, 
contagiava a todos que assistiam!

Na última semana de apresentações da fanfarra na 
Expoflora, o Piet veio assistir ao show defronte à arqui-
bancada e lá ficou a apresentação toda, sentado em uma 
cadeira, mas com seu corpo bailando e os pés batendo no 
chão, no ritmo da bateria. No término, ele veio em minha 
direção e, visivelmente emocionado, disse nos meus ouvi-
dos: "Amo muito tudo isso! Música transforma pessoas!".

Eu repassei estas palavras aos integrantes da fanfarra 
e é esta a imagem que ficará do Piet em nossa lembrança: 
o sorriso, a alegria e o entendimento de que, música e 
dança são vida!

Catharine Sitta



Holambra, 17 de janeiro de 2020 - EDIÇÃO EXTRA88

www.jcholambra.com

Geral
“Só pelo sobrenome dele, 

transmite muito respeito. 
Para nós e para a cidade foi 
uma grande perda”. 
 
Tevando Faustino da Silva  

“Certa vez ele fez uma dinâ-
mica aqui com a gente na es-
cola, e foi ótimo. Eu sou muito 
grata pelas coisas que ele fez 
pela cidade”.  

 Sandra Tometty
Escola Ibrantina Cardona  

“A alegria do Piet era con-
tagiante. Eu o conheci muito 
pouco, mas o pouco que eu 
sei é que ele é uma pessoa 
muito querida, por isso fará 
muita falta para a cidade”.   

Ruan Leno 

“Lembro dele na festa de 
aniversário de Holambra. 
Ele participou da dança Ho-
landesa e ficou muito linda 
a sua apresentação, ficamos 
emocionadas, pois também 
era uma pessoa muito alegre 
e contagiante”. 

Luciene dos Santos  

“A imagem que me vem à cabeça é de uma pessoa muito 
sorridente e alegre, mesmo com a posição social que ele 
ocupava, pela família bem-sucedida que ele pertencia, era 
uma pessoa muito humilde. Considero o Piet como um íco-
ne da Expoflora e, com a sua partida , o evento também 
perderá um pouco do seu brilho”. 

 José Alves de Almeida

“A imagem que eu tenho dele é de uma pessoa conta-
giante. Sentiremos muitas saudades, mesmo a gente triste 
acabava se animando só dele estar falando e dançando. A 
Expoflora nunca mais será a mesma”.  

Monique Cordeiro da Silva

“Piet era uma pessoa muito alegre, sempre com um 
olhar muito acolhedor. O sonho dele era ensinar as pesso-
as a dançar e era muito feliz com isso. E                                es-
tava sempre alegrando e treinando todo o pessoal da Ex-
poflora, transmitindo toda a sua alegria às pessoas. Ele vai 
fazer muita falta, pois era a essência da Expoflora.” 

  
Taís Putini

“Piet tinha a convicção inequívoca de que dançar faz 
bem, não importando a condição física ou mental das 
pessoas – “todos podem dançar” e pronto. Ele conseguia 
transmitir este entusiasmo e alegria de dançar, algumas 
vezes engasgando suas palavras pelo próprio entusiasmo, 
mas mesmo assim ele conseguia envolver as pessoas nes-
sa alegria e dança. Ele era a energia da dança pura. Todos 
seus alunos e focalizadores absorviam os benefícios que 
a dança traz. Piet influenciou várias gerações de pessoas 
de variadas culturas e costumes. Deixou um legado muito 
vasto e amplo.”     

Paul Roger Kendall Neill

“Piet era uma pessoa muito comunicativa que nunca 
negava um bom papo e uma foto simpática aos turistas".

Carmem Oliveira Mendes

Holambra ficou  mais vazia sem  a voz e o sorriso 
do nosso Piet,  uma pessoa ímpar.

Wilson Roberto de Lima
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Falar do Piet sempre foi 
redundante e nestes dias 
em que os olhares, mentes e 
corações focaram sua passa-
gem para o plano superior, 
ficou mais ainda, porque 
parece que todos queremos 
contar algum fato que nos 
tenha colocado próximos 
dele.

Tornou-se um ídolo de-
sejado para fotos de recor-
dação, uma espécie de sím-
bolo da alegria que emanava 
bons fluidos e, até sem exa-
gero, muitos diziam que to-
car nele trazia sorte.

E trazia mesmo.
Porém, sua amplitude 

era feita não só de grandes 
gestos, mas principalmente 
de pequenas atitudes que, 
somadas, tornavam-no um 
gigante.

Atendia de bom grado 
convites para eventos onde 
quer que fossem, sem se 
preocupar se haveria públi-
co grande ou pequeno. Um 
bom exemplo para ilustrar 
essa sua generosidade ficou 
registrado pela Igreja Evan-
gélica da Confissão Lutera-
na, em Cosmópolis, quando, 
em março de 2018, ele veio 
para a celebração do Dia 
Mundial de Oração. Chovia 
tanto naquela noite que as 
pessoas tiveram muita difi-
culdade para chegar à igreja, 
mas o Piet lá esteve e dançou 
‘Hagios o Theos’, um tema 
bem meditativo que ele co-
reografou.

Também em 2018, convi-
dado como Focalizador In-
ternacional para o festival de 
Dança Circular Sagrada ‘Um 
paseo por Viña del Mar’, no 
Chile, fez da própria viagem 
um evento inesquecível, es-
timulando o grupo a dançar 
desde o saguão do aeroporto 
em Guarulhos, no aeroporto 
de Santiago, defronte a casa 
de Neruda em Valparaíso, ao 

lado do museu Rapa Nui, nos 
calçadões de praias do Ocea-
no Pacífico, Castelo em Viña 
del Mar, restaurantes, enfim, 
em todo lugar ele achava um 
cantinho para ligar seu ta-
blet e: dá-lhe dança!

Não é por acaso que den-
tre as muitas homenagens 
que recebeu, sua figura ficou 
materializada na estátua do 
portal da cidade Moinho dos 
Povos Unidos.

A imagem idealizada pelo 
prefeito Fernando Fiori de 
Godoy ganhou duas versões, 
sendo a primeira inaugura-
da em 24 de abril de 2016, 
durante os festejos do Dia 
do Rei da Holanda, esculpida 
em cimento por artistas ter-
ceirizados, contratados pela 
empresa responsável pela 
primeira fase de remodela-
ção da Alameda Maurício de 
Nassau.

Instalada num pedestal, 
atraia grande número de 
pessoas que subiam para 
registrar poses turísticas. 
Então, por questões de se-
gurança e prevenção de aci-
dentes, uma nova imagem de 
1,90 metros, foi confeccio-
nada em fibra de vidro pelo 
artista plástico Matheus Co-
mitre e instalada, em 22 de 
agosto de 2019, a dois me-
tros da anterior, oferecendo 
mais acessibilidade.

Nas palavras do prefei-
to Fernando, a homenagem 
contempla a importância 
do Piet para a preservação 
da cultura holandesa e di-
fusão de suas tradições e da 
própria atividade turística 
de Holambra através da Ex-
poflora. Sua vida, dedicada 
à transmissão dessas tradi-
ções para as futuras gera-
ções, fez de Piet uma pes-
soa respeitada e admirada 
não só por sua comunidade, 
como pelos inúmeros visi-
tantes que reconhecem nele 

o símbolo da maior exposi-
ção de flores e plantas orna-
mentais da América Latina.

Para a família, a aspiração 
é a de que a estátua se con-
verta num ícone represen-
tante da solidariedade e do 
trabalho voluntário voltados 
para o bem estar de toda a 
cidade, valores para os quais 
ele sempre se empenhou.

Durante seu sepultamen-
to, era visível a emoção que 
tomou conta do público, cuja 
imagem muito expressiva fi-
cou estampada na figura do 
Tulipinho, em que a tristeza 
do humano transcendeu a 
face do boneco, sob a chuva 
de pétalas oferecida nos mo-
mentos finais.

E, para nós, que semanal-
mente dançávamos com ele, 
fica reverberante sua frase 
de encerramento das rodas, 
que era uma espécie de ora-
ção (mantendo o sotaque): 
“para lembrar que todos 
temos a mesma origem e o 
mesmo destino, um profun-
da respiração.”

Izabel Ribeiro Domingues

 Uma lenda que viveu entre nós

Piet nos deixou o legado de que
      vale a pena viver com alegria!

A Escola São Paulo se
solidariza com a família

neste momento de despedida.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE HOLAMBRA
Base Territorial: Holambra e Santo Antônio de Posse

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores rurais empregados das firmas: MARIA LIDUINA 
DONHOF; FRANCISCO C. KLEIN GUNNEWIEK, ELVIS KLEIN GUNNEWEK E OUTROS e RANCHO RAÍZES PRODUÇÃO 
E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA., estabelecida no Rancho Raízes, centro, município de Holambra, 
neste Estado, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária na forma do Artigo 612 da Consolidação das 
Leis do Trabalho e disposições atinentes, a realizar-se no dia 21 de janeiro de 2020, às 16h00minem primeira 
convocação, no pátio externo da Empresa, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: a) deliberar sobre a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho de Flexibilização da jornada de trabalho 
e implantação do Banco de Horas: b) autorizar a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Holambra, 
outorgando-lhes poderes especiais para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, sobre Banco de Horas com as em-
presas supracitadas caso seja aprovado pelos mesmos. As deliberações serão tomadas por escrutínio secreto. 
Caso não haja “quórum” legal para realização da mesma em primeira convocação, fica marcado outra para 30 
(trinta) minutos após no mesmo local e que se realizará com qualquer número de trabalhadores presentes. Es-
tância Turística de Holambra (SP), 14 de janeiro de 2020.

      Norival Guadaghin - Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE 
LOTES RESIDENCIAIS DO LOTEAMENTO 
PARQUE RESIDENCIAL NOVA HOLANDA

CNPJ: 08.652.401/0001-38
Av. das Nogueiras, s/nº - Bairro Nova Holanda 

Holambra - SP - CEP 13.825-000.  Telefones:  
Portaria (19) 3802-4257  |  Administração (19)-3802-2411

www.residencialnovaholanda.com.br
Holambra, 20 de Dezembro de 2019.

Prezado Senhor (a) Sócio Beneficiário
Pela presente, conforme artigo 34.º do Estatuto da Associação, V.S. 
fica convocado (a) a comparecer à Assembléia Geral Ordinária da 
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES RESIDENCIAIS 
DO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL NOVA HOLANDA, 
a realizar-se na Associação Príncipe Bernardo, sito a Alameda Mauri-
cio de Nassau, 427 – Centro – Holambra, com estacionamento próprio, 
às 14:00 horas do dia 25 de janeiro de 2020, em primeira  convocação, 
contando com a presença de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) 
dos associados mais um, ou às 14:15 horas em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, conforme ar-
tigo 36.º do Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação de Relatório anual/Prestação de Contas do 
exercício 2019.

2) Assuntos Diversos dos Associados (necessário inscrever-se 
até o inicio da Assembleia)

Informamos que conforme artigo 40.º do Estatuto, para participar com 
direito a voto na Assembléia Geral, os sócios beneficiários (proprie-
tários) deverão estar quites com todas as suas obrigações perante a 
Associação devidas até o mês da respectiva Assembléia Geral.

Informamos ainda que os associados beneficiários (proprietários) po-
derão ser representados por procurador, devidamente habilitado, con-
forme artigo 39.º do Estatuto.

Finalmente, lembramos a todos que conforme artigo 32.º do Estatu-
to, as deliberações das Assembléias Gerais obrigam a todos os sócios, 
bem como aos demais órgãos sociais, inclusive aos sócios ausentes as 
mesmas.

Agradecemos antecipadamente a sua participação, atenciosamente;

Marco Antonio Bellório Gondim  Rafael Esperança
          Diretor Presidente                           Secretário
 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB
SELEÇÃO PÚBLICA 05/2018 – HOLAMBRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2020
O SUPERINTENDENTE INTERINO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - 

CONSAB, com sede na cidade de Cosmópolis, Estado de São Paulo, na Rua Baronesa Geraldo de Resende, 275, Cen-
tro, CEP 13150-031, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca o candidato abaixo relacionado aprovado no 
Processo de Seleção Publica nº 05/2018,  Processo Administrativo nº 141/2018, PARA O MUNICÍPIO DE HOLAMBRA-
-SP, conforme classificação publicada, para atribuição de 01 (uma) vaga para MOTORISTA III a comparecer na 
sede do CONSAB, no endereço acima, no dia 22/01/2020, quarta-feira, às 11h00, para atribuição ao candidato.

O candidato deverá apresentar no ato da nomeação os seguintes documentos originais com cópias legí-
veis: 

Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último registro) / PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 
3x4 / Carteira de Identidade (RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) / Título de Eleitor / Certidão de Quitação Eleitoral 
(Cartório Eleitoral ou online) / Atestado de Antecedentes Criminais (Delegacia de Polícia ou online) / Certidão de 
Distribuição Criminal (Justiça Federal ou online) / Comprovante de Endereço (e declaração de residência, se for o 
caso) / Certificado de Reservista ou Alistamento (para homens entre 18 e 45 anos) / Certidão de Casamento (se for 
o caso) / Filhos menores de 21 anos – trazer certidão de nascimento / Filhos de 5 anos até 14 anos – trazer certidão 
de nascimento e comprovante de frequência escolar / Filhos até 5 anos - trazer certidão de nascimento e carteira de 
vacinação / Apresentar declaração ou certificado que comprove Ensino Fundamental Incompleto / Habilitação para 
dirigir veículos automotores na categoria “E”

O candidato que não comparecer na data e horário estabelecidos, caracterizará desistência à vaga, não gerando 
direito a uma nova convocação / Não serão aceitos no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos 
que não estiverem acompanhadas dos originais.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

MOTORISTA III

Class.  Nº Insc.   Nome   RG
1   1049627  JOAO RAYMUNDO 14847047

Cosmópolis, 17 de janeiro de 2020.

JULIO CEZAR SIMON CARMONA
SUPERINTENDENTE INTERINO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICOLA DOS PEQUE-
NOS PRODUTORES RURAIS, convoca os seus 060 (sessenta) coo-
perados em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINARIA, que será realizada na sede da Associação Co-
mercial e Empresarial da Estancia Turística de Holambra, à Avenida 
das Tulipas, nº 103 Centro, na cidade de Holambra, Estado de São 
Paulo no dia 20/02/2.020 (quinta-feira) em primeira convocação ás 
17:00, com 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes; em 2ª convoca-
ção às 18:00 horas, com metade mais um dos cooperados presentes, ou 
em terceira e última convocação às 19:00 horas com o mínimo de 10 
cooperados presentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Prestação de contas do Conselho de Administração, compre-
endendo Balanço Patrimonial do exercício de 2019, a Demonstração 
de Resultado do Exercício, das Contas de Sobras e Perdas de 2019, 
Notas Explicativas e demais relatórios complementares, Parecer do 
Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria;
b) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das 
perdas);
c) Apresentação das atividades desenvolvidas no exercício 
2019;
d) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício 
2020/2021;

Holambra, 16 de janeiro de 2.020.
 
 
        
       
   Osmar Candido Alves.
       

Presidente
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Fonte: Revista The Flowers (2013)

Signo: Câncer, nasci e 30 de junho de 1944
Um gênio da pintura: Rembrandt
Animal preferido: pássaros
Flor preferida: todas
Hobby número 1: dançar
Hobby número 2: dançar
Time de futebol: Seleção brasileira
Um autor: Goethe
Autores nacionais: Graciliano Ramos e Jorge Amado
Um filme: A Casa dos Espíritos
Uma personalidade: Nelson Mandela
Um gênero da música popular: Sertanejo, de raíz
Um instrumento: gaita
Músicas: Clássica (Mozart, Haidh)
Um lugar: Parque de Jequitibás (Sta. Rita do Passa Quatro)
Uma cor: Vermelho
Uma estação: Primavera
Uma palavra: Alegria
Uma virtude: Otimismo
Uma cidade: Holambra

Publicação semanal • Tiragem míni-
ma auditada: 3.000 exemplares

Editora Jornal da Cidade de Holam-
bra Ltda - Cnpj 00.007.2 Avenida 

Rota dos Imigrantes, 425 - Sala 113 
- Galeria Hulshof - Centro -
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Comercial:   
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Financeiro:    
analistafinanceiro@jcholambra.com.br

Fundado em 9 de junho de 1994

Um homem 
demuitos 
instrumentos

Conhece-se um ho-
mem pelos livros que ele 
lê, diz um ditado. Mas 
agora você vai saber não 
só os livros, mas também 
algumas outras prefere-
rências desta pessoa tão 
querida na cidade: Piet 
Schoenmaker
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Sem Piet

Piet (Petrus Schoenmaker) 
faleceu na noite de sábado da 
semana passada vítima de um 
linfoma. Devido a dores que 
sentia, a doença foi diagnos-
ticada em meados de 2018 e 
durante cerca de ano e meio 
ele lutou para ver se era pos-
sível ser curado. Mas desde o 
início, ele foi “Piet”. A quem 
lhe perguntava como estava, 
respondia: “Eu estou bem, 
meu corpo é que não”. Não 
posso afirmar se foi na época 
da descoberta da doença que 
ele fez uma coreografia para a 
música “A better man”, mas já 
sabia que seu corpo tinha al-
gum problema quando me en-
sinou. Ele disse que era para a 
Roda dos Homens de dança 
circular. Numa tradução, o tí-
tulo da música seria melhor 
compreendido como “uma 
pessoa melhor”. Não o conhe-
ci antes da dança circular, mas 
a busca pessoal em ser uma 
pessoa melhor era algo que 
ele citava muitas vezes. Essa 
música é um tipo de blues e a 
letra fala de uma pessoa com 
problemas e que se pergunta 
o que fazer. Diz até que “talvez 
eu devesse chorar”, mas no 
refrão é dada a resposta: “vou 
melhorar meu mundo/vou 
continuar com um sorriso no 
rosto/vou me ensinar a como 
compreender/e fazer de mim 
mesmo uma pessoa melhor”.

Sua alegria, que era o pa-
drão, foi sempre contagiante 
e sua voz de baixo profun-
do se impunha e era ouvida 
ao longe. Além de tudo isso, 
também era alto (padrão ho-
landês), o que fazia com que 
sua figura se destacasse onde 
quer que fosse por aqui. E 
tinha carisma. Muito. O Piet 
era ele e os que próximos es-
tavam, de tão acostumados, 
talvez não se dessem conta 
de sua grandeza. Ele era au-
têntico, fiel a si mesmo, às 
vezes turrão. Também sim-
ples e acessível. Quantos não 
tiveram a oportunidade de 
comprovar essas caracterís-

ticas? Sua profunda espiritu-
alidade e sua fé, de tão puras, 
tocavam até os que podiam 
não compartilhar do mesmo 
sentimento. Era um homem 
muito religioso. Mas me atre-
vo a dizer que sua religião 
maior foi a dança. Pelo que 
sei, começou com as de salão. 
Depois foi para a folclórica e, 
já num estágio mais avança-
do da vida, descobriu a dança 
circular sagrada, da qual tam-
bém fez de Holambra uma re-
ferência. E comprovava que 
se podia orar dançando.

Não sei quantos terão pas-
sado pela mesma experiência 
mas, ao mudarmos para Ho-
lambra, meus filhos começa-
ram a dançar e também seus 
pais. Piet comentava que, de-
pois de se dar a mão para al-
guém para formar uma roda, 
não se está mais sozinho, não 
se é mais um desconhecido, já 
se faz parte. Esse sentido de 
grupo, comunidade, sempre 
fizeram parte de suas ações.

Era um homem feliz, que 
viveu seu sonho. E, se pos-
so falar em nome de outros, 
somos gratos a ele por tê-lo 
feito. Um sonho tão simples 
que tinha espaço para todo 
mundo. E teve o importantís-
simo apoio da família. Ainda 
novo em Holambra, após um 
workshop de dança com uma 
focalizadora estrangeira, eu 
fiz uma pequena entrevista 
com ele. Ao acompanhar um 
pouco do workshop, percebi 
que pessoas de lugares mui-
to distantes do Brasil tinham 
vindo a Holambra especial-
mente para participar do 
evento. Muito racionalmente, 
eu tentei lhe perguntar por 
que fazia aquilo, qual era o 
objetivo. Não fui bem enten-
dido e lembro que Ank, sua 
esposa, ajudou. Ela disse algo 
como “fala do seu sonho”. Aí 
ele emendou: “Curar e ale-
grar o mundo através das 
danças”. Pois foi o que ele fez, 
onde pôde ir. Com certeza, 
enfrentou muitos preconcei-
tos e incompreensão, que só 
despertaram nele o desejo de 

fazer mais para que as pes-
soas entendessem algo tão 
simples e extremamente hu-
mano. Os povos, todos os po-
vos dançaram desde a anti-
guidade. É uma atividade que 
exercita vários dos valores 
humanos, de sociabilização, 
de inclusão, de atenção para 
com o outro, trabalha a auto-
confiança. Ele era um lavra-
dor, sem conhecimento aca-
dêmico, e sabia muito a esse 
respeito. Tinha também as 
coisas muito claras. Se na Ex-
poflora a dança era para ser 
apreciada pelos visitantes, 
ele explicava, e era e é verda-
de, ela atua, faz seus efeitos 
tanto em quem dança quan-
to em quem vê. Já na dança 
circular a ideia era que todos 
se dessem as mãos, todos fi-
zessem parte. Desde crianças 
a adultos e idosos dançaram 
com ele.

Nos últimos tempos, tive 
a oportunidade de acompa-
nhá-lo em três ocasiões. A 
primeira foi quando estava 
bem após tratamentos que 
pareciam estar surtindo efei-
to. Fomos até Itobi porque ele 
tinha sido convidado a parti-
cipar da festa de comemo-
ração dos 15 anos do Grupo 
Rosas do Vento de dança cir-
cular, uma das sementes que 
ele ajudou a plantar. Ele esta-
va então bem, mas ciente que 
não podia abusar. Pude ver o 
carinho e consideração dis-
pensados. O respeito. Ele co-
nhecia grande parte dos pre-
sentes e, era fácil perceber, 
tratava a todos como iguais. 

Na viagem, falou de sua pre-
paração espiritual para o que 
poderia estar por vir, coisas 
que lia e sobre a fé, sempre 
ela. Um segundo momento 
já foi diferente porque, com 
dores voltando, ia fazer um 
exame em Campinas. Con-
versava com todo mundo no 
hospital e dizia que eles já es-
tavam ficando acostumados 
com sua presença devido ao 
grande número de vezes que 
havia passado por lá. De cer-
ta forma, já sabia o que o exa-
me ia dizer. Mas ainda lutava. 
Aos 75 anos e com um pique 
daqueles, com certeza ainda 
haveria muito o que pode-
ria fazer. Na última vez, dia 
20 de novembro, tinha sido 
convidado a ser um dos fo-
calizadores de um evento de 
dança circular em São Paulo, 
a primeira edição do Circula 
Sampa. Uma semana antes, 
precisava confirmar presen-
ça e ele já não estava mais 
bem, seu corpo cobrava cer-
tamente um descanso, estava 
tomando soro diariamente. 
Disse que havia conversado 
com os anjos à noite e que 
era pra ir. No dia do evento, 
tomou soro de manhãzinha 
e partimos. No caminho, per-
guntei sobre as danças que 
iria fazer e ele destacou um 
“Glória”. Disse também sentir 
que tinha uma semente ain-
da a plantar. No grande salão, 
cerca de 150 pessoas fizeram 
uma roda muito comovente, 
de profundo respeito, e, che-
gando ao fim da música, ele 
me apertou a mão mais do 
que o normal, como que em 
busca de um apoio. Ele cho-
rava, como choravam todos, 
tocados pela música, pela 
sua presença, sua história, 
sua vibração. Era uma des-
pedida, ele sabia. Deu mui-
to, mas também recebeu. E 
como foi grato! Depois de 
fazer sua parte, tomou remé-
dios, descansou, conversou, 
quis almoçar. Uma mulher se 
aproxima e conta que, muitos 
anos atrás ele a tinha coloca-
do pra dançar na Expoflora. E 

agradeceu. O retorno das ati-
vidades do evento foi com a 
apresentação de um grupo de 
cultura afro. Ele assistiu um 
pouco, levantou-se e tentou 
acompanhar, mas desistiu. 
Disse que o corpo já não mais 
permitia e era hora, então, 
de ir embora. No caminho de 
volta, dormiu profundamen-
te apenas por uns 15 minu-
tos. Continuou contando his-
tórias, lembrando coisas da 
chegada quando adolescen-
te, onde morava antes de se 
mudar para a casa que habi-
tava, histórias com os irmãos 
e a empresa e que as pessoas 
que hoje olham as coisas não 
sabem o quão difícil foi.

Talvez o que mais me doa 
e a muitos é constatar que, 
não fosse a doença, com sua 
intensidade, ele ainda teria 
muito a fazer no mundo das 
danças circulares. Seu afas-
tamento forçado fez com que 
todos fossem, aos poucos, se 
preparando para a sua au-
sência. Mesmo assim, sua 
partida nos deixou com uma 
profunda sensação de orfan-
dade. Um grande vazio que 
só o tempo pode curar. Mas 
sua morte provou algo que 
sempre dizia, que quando se 
faz uma roda, a energia nela 
formada emana para todos 
os lados formando ondas 
pelo mundo. Eu sei que, no 
domingo, mesmo com muita 
tristeza, eu era parte de algo 
maior que reverberava o que 
ele ensinou. Todas as pessoas 
que tiveram a oportunidade 
de dançar com o Piet, fosse 
na dança folclórica ou circu-
lar, com certeza puderam ex-
perimentar essas sensações. 
Muitos foram atraídos, su-
gados pela sua crença e dela 
participam. Não se está só. 
Em qualquer lugar onde se 
esteja, quando uma roda for 
formada, sua essência estará 
presente e boas energias se-
rão espalhadas pelo mundo.

Viva o Piet!
Luís Alves


