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Moinho completa 13 anos

À beira de uma nova crise hídrica 
3
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Dois moradores com 
menos de 50 anos são 
vítimas do Covid-19

Pela terceira vez Holambra 
concorre Top Destinos 
Turísticos

Nutricionista dá dicas para 
comer de tudo sem ficar em 
‘dívida’ com a balança

Um dos principais pontos turísticos do estado de São Paulo, o Moinho Povos Unidos, completou na última segunda-feira, 13 anos. Uma 
cópia fiel dos famosos e tradicionais moinhos holandeses, o equipamento é a considerado o mais alto moinho de vento da América 

Latina. Na edição desta semana, O Portal de Holambra e a Associação Povos Unidos, junto JC Holambra, traz uma reportagem especial 
e encantadora apresentando 13 razões para comemorar o cartão postal de Holambra. 

Há sete anos, a região foi castigada por uma severa crise devido à baixa quantidade de chuvas. 
O Consórcio Intermunicipal PCJ compara a estiagem deste ano a de 2014.  Para a entidade, caso 

as chuvas não cheguem no volume esperado em 2021, os municípios atendidos pelas vazões 
adicionais do Cantareira, poderão enfrentar restrições em 2022.

Aniversariante da semana

12, 13 e 14
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Editorial

Histórias de Dona Ilda

Quando ingressei no ma-
gistério secundário, apesar 
de ter escolhido cadeira em 
uma cidade próxima, a con-
dução era difícil: eu tinha que 
ir cedo e voltar à tarde. Almo-
çava então na casa de uma 
senhora, que abrigava alu-
nos e professores do colégio.

No único hotel existente 
não dava para almoçar, pois 
era tipo “sopa com caldo de 
macarrão vermelho do almo-
ço de segunda feira”. Até eu 
que nunca não havia perce-
bido isso, achava a sopa de-
liciosa! Mas, veio a decepção: 

- “Não tome mais sopa que 
é feita na segunda, pois, é fei-
ta com as sobras da macarro-
nada do domingo!”

Há pouco tempo me en-
contro com um ex-aluno da-
quele tempo: homem feito, 
filhos criados, dono de dois 
colégios perto de S. Paulo. 
Imaginem se não íamos co-
meçar a sessão saudosista, 
inclusive pelo fato dele ter 
almoçado na casa onde eu 
almoçava. Então digo-lhe:

- “Luiz: Você se lembra do 
papagaio de D. Josefa?”

- “Como não? Pois, não al-
moçávamos com o dito no 
poleiro, perto da mesa, ber-
rando e “bordando” o jornal 
que ela punha para proteger 
o chão da sala?” Rimos muito! 
O entusiasmo pelo meu tra-
balho, nem de leve deixava 
que eu me aborrecesse com 
a cena. Apenas eu estranha-
va mas, como eu era “sapo de 
fora”, tinha que aceitar a situ-
ação. Então meu aluno queri-
do me diz:

- “A senhora se esqueceu 

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

O Papagaio 
de D. Josefa

da água do cachorro?”
- “Que água do cachorro?”
- “Pois D. Josefa desfolhava 

os pés de alface que iria pre-
parar para os hóspedes, colo-
cava-os num bacião de água, 
no chão, na porta da cozinha. 
Dali a um pouco vinha o ca-
chorro e bebia a água!”

- “E nós comíamos a alfa-
ce?”

- “É isso mesmo!”
- Só agora fiquei sabendo 

disso, quando muitos anos 
são passados e muita água 
com baba de cachorro já 
passou debaixo da ponte! E 
a conclusão a que chego é 
que psicologicamente não 
fui afetada, comendo ao lado 
de um papagaio pouco asse-
ado e fisicamente acho que 
fiquei mais forte, comendo 
alface de água com baba de 
cachorro!...

E salve o PROFESSOR pre-
destinado sofredor que, 
como um apóstolo, sorriso 
nos lábios, ainda que a alma 
chore, vai lutando, escorre-
gando, se levantando, com 
péssimos salários, critica-
do ou elogiado, mas vai em 
frente, desempenhando sua 
árdua tarefa, tão felizmente 
definida pelo meu famoso 
professor NELSON OMEGNA:

A PROFISSÃO É NOBRE, 
MAS É POBRE!

Comemora-se nesta sema-
na o aniversário de 13 anos da 
inauguração do Moinho Povos 
Unidos.

Concebido e construído du-
rante a administração Celso 
Capato, o moinho é um marco 
no desenvolvimento do turis-
mo na cidade, reforçando a 
imagem de Holambra como 
uma representante de um pro-
cesso de imigração holandesa 
bem sucedida.

Uma obra desta enverga-
dura, destinada a marcar a 
presença holandesa em terras 

brasileiras e atrair turistas, ne-
cessita de manutenção constan-
te e administração competente.

Felizmente, o Moinho Po-
vos Unidos tem a sorte de ser 
gerenciado pela Associação 
de Moleiros de Holambra que 
o mantém em funcionamen-
to, zela pela sua conservação, 
permitindo aos turistas a visi-
tação segura e criativa. 

Estas pessoas que foram a 
Associação dos Moleiros estão 
no meio da população. São 
elas: Flores Welle, Gilberto 
Wigman, Guus Stoltenborg,  

Jan Eltink, Joseph Eltink, Theo 
koedooder e Tony Hulshof. 

Quase todos os conhecem, 
mas muitos ainda não sabem 
que eles dão à cidade e à his-
tória de Holambra, de forma 
gratuita, o tempo necessário 
ao funcionamento e manuten-
ção do moinho.

À esta equipe sonhado-
ra, competente, destemida e 
engajada o nosso reconheci-
mento pela manutenção deste 
marco que une os povos que 
constroem Holambra, em seu 
dia a dia. 

O moinho Povos Unidos

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

PONDERANDO
R  A  d e  A t h ä y d e

Tantos malefícios e tristezas 
vivenciados em todo o mundo 
trouxeram como contrapartida 
a mudança nos hábitos - se não 
de todos nós - para a maioria 
das pessoas, quero crer.

Começando pelo modus 
operandi do trabalho em es-
critórios, fábricas e muitos dos 
serviços, criando uma nova 
cultura que parece, pelos in-
dicadores aferidos até o mo-
mento, ter vindo para ficar.

O mais transparente de to-
dos é o trabalho em “home-of-
fice”. Se por um lado veio redu-
zir, ou eliminar a aglomeração 
no trabalho em escritórios e 
reduzir custos operacionais 
devido às dispensas e rompi-
mento de alugueis, por outro 
trouxe um desequilíbrio no 
rendimento pagos a proprie-
tários e administradoras de 
imóveis alterando o perfil fi-
nanceiro desses dois vetores.  

Do lado doméstico, talvez 
a maior revolução esteja ocor-
rendo na vida de muitas mães 
profissionais obrigadas a per-
manecer trabalhando em casa 
e cuidando das crianças em 
idade escolar. Um verdadeiro 

transtorno sem igual! Alívio 
apenas para aquelas que con-
tam com os avós por perto, 
quando disponíveis.

Sob o aspecto econômi-
co de mercado a revolução 
se deu na mudança nos hábi-
tos de compra da população 
onde a logística se apresentou 
como carro-chefe das trans-
formações proporcionando 
segurança e credibilidade para 
qualquer compra on-line. 

A confiança transmitida 
pelas empresas vendedoras 
de produtos os mais diversos 
honrando as vendas e a con-
fiabilidade nos prazos de en-
trega sempre pontuais - salvo 
raríssimas exceções – trouxe 
para o consumidor um confor-
to antes desconhecido.

A simples possibilidade 
de verificar, em minutos, sem 
sair da cadeira, preços concor-
rentes e opções disponíveis 
de qualquer produto, aliada 
à comodidade de não ter que 
fazer uso do carro, gastar com 
combustível, estacionamento, 
enfrentando muitas vezes trá-
fego intenso, causou um terre-
moto nesse serviço. 

Eficiente, confiável até 
mesmo nos casos em que o 
ofertante não é conhecido, 
mas que pode ser honesta-
mente avaliado no aplicativo 
“Reclame Aqui”. E o mais sur-
preendente é que estamos 
fazendo referência a qualquer 
produto, repito, qualquer pro-
duto. 

Nesta linha, o “delivery” 
de alimentos e refeições vem, 
também, oferecendo oportu-
nidades a novos empreende-
dores e serviço de qualidade 
aos consumidores.

Por fim, não menos impor-
tante, é a realidade da teleme-
dicina que se faz presente de 
modo crescente. Um avanço 
importante para a manuten-
ção da saúde da população 
ainda que, infelizmente, para 
poucos.

Lamentam-se, apenas e pro-
fundamente, as razões pelas 
quais estas novas formas de en-
frentar a vida vem ocorrendo.

Mas confiemos que dias 
melhores estão à frente. 

CUIDE-SE!
(e salve vidas) 

A vida tem sido dura, mas...
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Holambrenses a partir de 30 anos podem agendar vacina 

Covid-19 faz duas vítimas com menos de 50 anos
Novo balanço divulgado 

nesta quinta-feira, 15 de ju-
lho, pelo Departamento Mu-
nicipal de Saúde mostra que 
Holambra contabilizou 53 
novos casos de Covid-19 na 
última semana. Dois óbitos 
foram oficialmente confirma-
dos no período: uma mulher 
de 48 anos, moradora do Imi-
grantes, e um homem de 47, 
morador do Jardim das Tuli-
pas. Ambos estavam interna-
dos em hospitais na capital e 
não tinham comorbidades.

O número de novos ca-
sos apresentou queda em 
comparação à semana an-
terior, quando foram regis-
trados 70. 49 pessoas estão 
em isolamento domiciliar, 3 
em internação hospitalar e 
uma em observação na Po-
liclínica Municipal. Desde 
o início da pandemia, o nú-
mero total de positivados é 
de 1.879, sendo que 1.812 
pessoas são consideradas 
curadas. Óbitos somam 14.

“A quantidade de novos 

casos continua oscilando 
de semana a semana, de 
acordo com a liberação dos 
resultados de exames, mas 
sem grandes variações. In-
felizmente tivemos dois 
novos óbitos. É essencial 
que a população permane-
ça adotando em sua rotina 
os cuidados sanitários de 
prevenção enquanto conti-
nuamos ampliando o núme-
ro de pessoas vacinadas”, 
explicou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias.

O Departamento Munici-
pal de Saúde irá abrir hoje, 
dia 16 de julho, às 16h, agen-
damento de vacinação contra 
a Covid-19 para moradores 
a partir de 30 anos. O siste-
ma deverá ser acessado por 
meio do Portal do Governo, 
em www.holambra.sp.gov.br. 
A imunização irá ocorrer nos 
dias 19 e 20, no Salão da Ter-
ceira Idade.

Para receber a dose é pre-
ciso ir até o local de vacina-
ção no horário marcado com 
um documento oficial com 
foto, Cartão Cidadão e o pro-
tocolo gerado no momento 
do agendamento.

“Serão vacinados apenas 
os moradores que realizarem 
o agendamento”, reforçou 
o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 

“Para evitar aglomerações, 
pedimos que respeitem o 
horário, cheguem com, no 
máximo, 10 minutos de an-
tecedência e só levem acom-
panhante se realmente for 
necessário”.

Ainda segundo o diretor, 
esta semana 552 pessoas a 
partir de 35 anos receberam 
a primeira ou a dose única do 
imunizante. 
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Consórcio PCJ compara estiagem deste ano a de 2014
As chuvas estão abaixo da média histórica desde o início deste ano e até o momento não há tendência de alteração desse cenário

Grupo de Trabalho Operação de Estiagem
O Grupo de Trabalho Operação 
de Estiagem, que atuou na crise 
hídrica de 2014/2015, foi reati-
vado pelos Comitês PCJ e fez 
sua primeira reunião no último 
dia 22. A decisão de reconstituí-
-lo deve-se às atuais condições 
meteorológicas da região das 
Bacias PCJ, com chuvas abai-
xo da média e previsões para 

os próximos meses também 
nesse sentido, as quais podem 
trazer dificuldades para o abas-
tecimento. Ainda em tempo, o 
Grupo irá definir medidas co-
letivas e integradas destinadas 
a incentivar o uso eficiente da 
água nas Bacias PCJ pelos seto-
res usuários, ou seja, as cidades, 
as indústrias e o meio rural.

Durante a reunião, a coordena-
dora da Sala de Situação PCJ, 
Ísis Franco, do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica, 
apresentou informações sobre 
o monitoramento de chuvas e 
vazões dos rios das Bacias PCJ. 
“De uma forma geral, desde 
2019, há ocorrência de meses 
com chuvas abaixo da média”, 

observou Ísis, destacando que 
os últimos seis meses tiveram 
anomalia negativa.
Alexandre Vilella, coordenador 
da Câmara Técnica de Monito-
ramento Hidrológico dos Comi-
tês PCJ, destacou que zelar pela 
regularidade na oferta de água 
é uma necessidade para mu-
nicípios, setor rural, indústria e 

demais usos. “A meta deste Gru-
po é tecer um olhar para os 76 
municípios das Bacias PCJ e ser 
palco para unificar as ações de 
modo a considerar as diferen-
ças de oferta de água em cada 
região. Sobretudo, fortalecere-
mos um olhar plurianual para 
2021 e próximos anos”, comple-
tou Vilella.

eventos climáticos extremos 
e é necessário que a socieda-
de se prepare melhor para 
conviver com essa realidade 
na última década, apontou o 
coordenador de Projetos do 
Consórcio PCJ. “Estamos pas-
sando por um período de es-
cassez intensa e ainda não há 
perspectivas que esse cenário 
de modifique num curto pra-
zo. As médias de chuvas anu-
ais estão ficando a cada ano 
abaixo do esperado”.

Problemas para 2022
O coordenador de Projetos 

do Consórcio PCJ é enfático 
em afirmar que o momento é 
de usar apenas a água neces-
sária. Segundo ele, os municí-
pios que recebem vazões adi-
cionais do sistema Cantareira, 

aqueles que estão na Bacia do 
Rio Piracicaba, com captações 
nos Rios Jaguari e Atibaia, não 
devem passar por dificulda-
des nesse ano, salvo algum 
agravamento da operação do 
volume dos reservatórios.

No entanto, Saad avaliou 
que os municípios que de-
pendem de outros manan-
ciais, com o agravamento do 
comportamento climático, a 
diminuição das vazões dos 
rios e de sua consequente 
qualidade, poderão já enfren-
tar dificuldades neste ano. 
“Outra preocupação é caso as 
chuvas não cheguem no vo-
lume esperado em 2021, os 
municípios atendidos pelas 
vazões adicionais do Canta-
reira, poderão enfrentar res-
trições em 2022”.

Período crítico
O período seco na bacia 

hidrográfica ocorre de abril a 
outubro, inverno no hemisfé-
rio Sul. Na região sudeste esse 
período caracteriza-se pela 
escassez de chuvas. 

Em seguida, se inicia o 
período mais chuvoso e vai 
até março do próximo ano. 
“Esse sempre foi o compor-
tamento climático em nossa 
região, mas que na última dé-
cada tem apresentado varia-
bilidade devido à ocorrência 
das mudanças climáticas e 
eventos extremos. No último 
ano, em 2020, por exemplo, 
a estiagem durou até meados 
de novembro, o que afetou 
muitos municípios quanto à 
disponibilidade de água”, lem-
brou Saad.

Esdras Domingos

As poucas chuvas nos mu-
nicípios que compõem as ba-
cias dos rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (PCJ) já acendeu 
a luz de alerta. O Consórcio 
Intermunicipal PCJ compara a 
estiagem deste ano a de 2014, 
quando aconteceu a última 
crise hídrica. 

Holambra é uma das 40 
cidades que fazem do con-
sórcio. De acordo o coorde-
nador de Projetos do Con-
sórcio PCJ, José Cezar Saad, 
a estiagem em 2021 chegou 
mais cedo e seus impactos 
tendem a ser mais intensos 
neste ano. “As chuvas estão 
ocorrendo abaixo da média 
histórica desde o início desse 
ano e até o momento não há 
tendência de alteração desse 
cenário”, salientou. 

Saad explicou que com 
esse cenário, já é possível 
ver que as vazões dos rios da 
região estão ficando “muito 
baixas”, o que impacta, além 
da quantidade na qualidade 
das nossas águas. “É necessá-
rio que a população se cons-
cientize que o momento é de 
atenção e de necessidade de 
armazenar água para a seca 
que passaremos”, acrescentou 
o representante da entidade.

A região do PCJ vem so-
frendo com a ocorrência de 

Recomendações 
As recomendações do 

Consórcio são de iniciar cam-
panhas de sensibilização so-
bre o uso eficiente e racional 
de água, através de educação 
ambiental e ações de publici-
dade pelos serviços de água. 

A entidade recomenda 
também para que os muni-
cípios aproveitem o período 
seco para fazer obras de infra-
estrutura baratas e de rápida 
utilização, como as bacias de 
retenção em áreas rurais e 
piscinões ecológicos em áre-
as urbanas com o objetivo 
de ampliar a capacidade de 
armazenamento de água e re-
carga do lençol freático, com 
as poucas chuvas que ocorre-
rem. “Cada gota d’água fará a 
diferença. O armazenamento 
de água de chuva para usos 
não nobres, como irrigação 
de plantas, jardins e lavagens 
de quintal e outras peças que 
não necessitem de água potá-
vel, também é recomendado”, 
salientou Saad.

A população pode fazer a 
sua parte usando apenas o ne-
cessário e reaproveitar todo e 
qualquer tipo de água que te-
nha sido utilizada, como por 
exemplo, água de máquinas 
de lavar podem ser usadas 
para usos não nobres nas re-
sidências, entre outras ações.
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Frio: atenção para alimentação saudável, 

equilibrada e sem excessos

Esdras Domingos

A quem diga que sente 
mais fome na primeira ra-
jada de vento frio. E nesta 
época do ano, alimentos 
mais gordurosos e chocola-
tes acabam ganhando à pre-
ferência. Mas, cuidado!

A nutricionista Alana Cruz 
Vale (foto) comenta que com 
as temperaturas mais bai-
xas, o corpo precisa “gastar 
mais energia” para continuar 
aquecido, e, na mesma pro-
porção que ele gasta, precisa 
“repor” essa energia, geran-
do mais fome. “Mas preciso 
alertá-los, porque esse au-
mento no gasto energético é 
pouco relevante para países 
tropicais como o nosso, por-
tanto, a atenção para manter 
uma alimentação saudável, 
equilibrada e sem excessos”. 

A nutricionista afirma que 
não existe alimento “vilão 
ou bonzinho”. “Todos podem 
fazer parte de uma alimenta-
ção saudável - para o corpo 
e para a mente - logo, os cui-

dados são os mesmos para 
qualquer outra época do ano: 
frequência e quantidade”, ex-
plica Alana. 

De acordo com ela, não é 
só porque está frio que pre-
cisa negligenciar a saúde. 
“Aprecie com moderação 
os alimentos dessa época, 
comendo quando está com 
fome e parando ao ficar sa-
ciado. Lembre-se: temos in-
verno todos os anos, o frio vai 
e a sua saúde e corpo ficam. 
Cuide-se bem, sem exageros”, 
reforça a Nutricionista.

Alana diz que uma alimen-
tação saudável é baseada em 
alimentos in natura e minima-
mente processados, ou seja, 
aqueles que avó reconheceria 
como comida, como cereais e 
leguminosas (arroz, feijões de 
todos os tipos, ervilha, grão 
de bico), frutas, verduras, le-
gumes, carnes, ovos, leite e 
derivados. “Considerando as 
inúmeras formas de preparar 
esses alimentos, é só manter-
-se consumindo esses grupos, 
que não haverá erro”.

Sobre a nutricionista
A paulistana Alana partici-
pa do Desafio MoviMente, 
da  personal trainer holam-
brense Camila Braga, que 
está em sua quinta edição. 
A iniciativa propõe 21 dias 
de consultoria, dicas de ali-
mentação e aulas pelo Ins-
tagram.
Alana é formada em nu-
trição e especializada em 
nutrição esportiva pela 
Universidade de São Paulo. 
Mas, ela costuma dizer que 
trabalho com atletas da 
vida real, ou seja, pessoas 
dispostas a conquistarem 
seus objetivos - emagreci-
mento e hipertrofia, atra-

vés da alimentação sim-
ples, mantendo sua rotina 
e saúde mental. “Sem sofrer 
com dietas restritivas”
Ela acompanha atletas 
profissionais de Jiu-Jitsu, o 
time de vôlei da cidade do 
Guarujá, entre outras mo-
dalidades. Você pode en-
contrar mais informações 
dela nas redes sociais: Ins-
tagram (@alanavalenutri) e 
Facebook (Nutricionista 
Alana Vale).
Já sobre o Desafio Mo-
viMente, mais infor-
mações podem ser 
obtidas pelo telefo-
ne: (19) 98237-3028 

ou no instargran (kamilam-
braga).



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 16 de julho de 20216
Praça dos Ipês passa por 

revitalização

Estão abertas as inscrições para 
Conselheiros Tutelares

Foi entregue esta sema-
na a reforma e reestrutu-
ração da Praça dos Ipês, lo-
calizada em frente à Creche 
Casulo. O espaço recebeu 
uma série de adequações 
com o objetivo de garantir 

mais conforto e segurança 
aos moradores da região.

A área passou por me-
lhorias no calçamento e ilu-
minação e também ganhou 
novo paisagismo. Os brin-
quedos do parquinho foram 

reformados e mesas de con-
creto e assentos, além de 
bancos de rede, foram ins-
talados. A obra foi realizada 
com recursos do município: 
um investimento de cerca 
de R$ 30 mil.

A Prefeitura de Holambra 
publicou nesta quarta-feira, 
dia 14 de julho, edital para 
processo de escolha de um 
conselheiro tutelar e cinco 
suplentes para atuação no 
município. Os interessados 
devem fazer a inscrição, gra-
tuita, entre os dias 19 de ju-
lho e 5 de agosto no Centro 
de Referência da Assistência 
Social, o CRAS, que fica na 
Praça dos Pioneiros, s/nº , 
no Centro, de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 11h e das 
14h às 16h.

De acordo com o docu-
mento, estão entre as exi-
gências ter idade superior a 
21 anos na data de inscrição, 
morar em Holambra há mais 

de 2 anos e ter concluído 
curso equivalente ao Ensino 
Médio.

O salário é de R$ 1.747,57 
e a carga horária é de 44 ho-
ras semanais, além de plan-
tões à distância noturnos e 
aos finais de semana, feria-
dos e pontos facultativos. As 
provas escrita e de informá-
tica estão previstas para o 
dia 2 de setembro. Depois 
será realizada a avaliação 
psicológica, marcada para o 
dia 24 do mesmo mês.

Após serem aprovados, 
os candidatos participarão 
de eleição da comunidade, 
que irá ocorrer em 6 de no-
vembro. A nomeação, posse 
e o início dos trabalhos dos 

conselheiros ocorrerão no 
dia 16.

“O processo se faz ne-
cessário uma vez que foram 
esgotadas as convocações 
dos conselheiros eleitos em 
2019 para atuação no muni-
cípio entre os anos de 2020 
e 2024”, explicou a diretora 
do Departamento Municipal 
de Promoção Social, Viviane 
Furgeri.

A relação completa de 
documentos necessários 
para inscrição e todas as in-
formações sobre o processo 
constam no edital, disponí-
vel a todos os interessados 
no Diário Oficial Eletrônico 
da Prefeitura, em www.ho-
lambra.sp.gov.br.

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
500 gramas de feijão preto
2 cebola picadas
2 dentes de alho
4 colheres (sopa) de molho de soja (shoyu)
4 folhas de louro
1 litro de caldo de legumes
2 cenoura picadas
500 gramas de abóbora japonesa picada
1 chuchu
300 gramas de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida
repolho picado a gosto
salsa (ou salsinha) a gosto
ervilha fresca a gosto
sal a gosto

Modo de preparo
Cozinhe o feijão. Reserve os grãos, deixando o caldo na panela.
Acrescente a cebola, o alho, a cenoura, a abóbora, o chuchu, a 
mandioca, o caldo de legumes, o shoyu e o louro. Cozinhe por 10 
minutos.
Devolva os grãos e junte o restante dos vegetais e o sal. Ferva até 
as folhas estarem ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e desligue o fogo e sirva.

Sugestão de acompanhamentos
Arroz branco ou integral
Couve manteiga refogada
Farofa de banana
Rodelas de laranja

Dentre os pratos típicos brasileiros mais co-
nhecidos, a feijoada é uma das que se des-
taca. Geralmente feita a base de feijão preto, 
ela conta com carnes diversas (linguiça, cos-
tela, carne-seca e lombo) e diferentes tempe-
ros. Aliás, ela é uma ótima receita para o almoço 
de domingo em família! O problema é que o prato não atende a 
todos os públicos, como veganos e vegetarianos. Justamente por 
isso, surgiram versões criativas e inovadoras de feijoada vegeta-
riana. Dentre tantas possibilidades, trouxemos hoje, uma receita  
simples, econômica e nutritiva:

Feijoada Vegetariana
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Um dos benefícios do 
aluno do Grupo UniEduK 
(UniFAJ, UniMAX e Faa-
groh) é contar com um vas-
to acervo de publicações 
para usufruir e expandir 
o aprendizado adquirido 
em sala de aula. Mas, além 
de oferecer um serviço de 
qualidade para graduação, 
pós-graduação ou cursos 
técnicos, as Bibliotecas 
também realizam impor-
tante ação social ao desti-
nar livros e revistas exce-
dentes. 

A iniciativa acontece 
por meio da parceria com 
a ONG Instituto Acervo, 
que tem por objetivos, ca-
pacitar jovens, adolescen-
tes e desempregados para 
o mercado de trabalho, 
apoio e incentivo à cultura 
e execução de projetos so-
ciais. “As obras doadas não 
compõem as bibliografias 
dos cursos e não são obje-
tos de pesquisa universitá-
ria. Contudo, quando faze-
mos essa doação, elas são 
aproveitadas e utilizadas 
da melhor forma possível, 
agregando valor e tornan-
do-as úteis para a socie-
dade, explica a gestora das 
Bibliotecas do Grupo UniE-
duK, Maria Virgínia Rosa. 

O Instituto Acervo tem 
duas unidades de atuação: 
Guarulhos (SP) e Alegre 
(ES). As atividades ofere-
cidas são gratuitas e de-
senvolvidas para atuar nas 
melhores condições de 
vida, saúde, moradia, cul-
tura, informação, diversão 
etc. Entre os projetos re-
alizados estão: Capacitar, 
Biblioteca Comunitária, 
Museu, Geração de Renda 

e Sustentabilidade e Gela-
deira de Livros. “A doação 
para o Instituto Acervo o 
Grupo UniEduK contribui 
para os vários projetos que 
se utilizam desses mate-
riais. Os livros continuarão 
vivos, suas palavras e figu-
ras serão fonte de inspira-
ção e transformação para 
quem tiver contato com 
eles”, declara Maria Virgi-
nia. 

Em 2021, cerca de seis 
mil unidades foram doa-
dos à ONG, uma iniciati-
va que confirma a missão 
de “Promover a educação 
socialmente responsável, 
com alto grau de qualida-
de, propiciando o desen-
volvimento dos PROJETOS 
DE VIDA de seus alunos”. E 
ainda contribui para o ODS 
10 - Redução das desigual-
dades: Até 2030, empode-
rar e promover a inclusão 
social, econômica e política 
de todos, independente-
mente da idade, sexo, defi-
ciência, raça, etnia, origem, 
religião, condição econô-
mica ou outra. 

“Nossas Bibliotecas es-
tão em movimento cons-
tante e a atualização é tam-
bém através das doações, 
do excedente. E, nesse 
caso, nosso objetivo não é 
descartar, e sim contribuir 
para o reaproveitamento 
das publicações em ações 
de impacto positivo para 
a sociedade”, conclui a bi-
bliotecária do Grupo UniE-
duK. 

Os interessados em co-
nhecer ou contribuir com 
o Instituto Acervo, basta 
acessar o site www.institu-
toacervo.org.br.

Biblioteca do Grupo UniEduK realiza doação 
anual de livros à ONG Instituto Acervo

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Evolução dos rendimentos 
em Holambra

Num mercado de traba-
lho cada vez mais compe-
titivo, a remuneração é as-
sunto de maior importância 
pelos reflexos na economia.

De acordo com a série 
de dados de 2002 a 2019, 
oferecida pela Fundação 
SEADE, com valores já cor-
rigidos pela inflação até 
2019, podemos extrair boa 
evolução da renda média no 
município Holambra.

Como evidenciado no 
Gráfico, tanto a renda mé-
dia total quanto a exclusiva 
do trabalho formal registra-
ram ganhos reais (acima da 
inflação), mas o destaque 
absoluto ficou para o cresci-
mento da renda do trabalho 
formal. Enquanto a total re-
gistrou taxa média de cres-
cimento de 0,59% ao ano, 
a renda do trabalho formal 
cresceu ao ritmo de 6,26%.

Todavia, alguns aspectos 
negativos podem ser apon-
tados pelo quadro evolutivo.

Inicialmente verifica-
mos um recuo real na ren-
da média, pelas duas óticas, 
de 2018 para 2019, antes 
mesmo da pandemia de Co-
vid19. É mau sinal para a 

próxima série, de dificulda-
des nitidamente acentuadas.

Outro fator a observar 
é que, apesar da evolução 
real presente, o rendimen-
to médio apontado para 
Holambra encontra-se sig-
nificativamente abaixo das 
médias regional e estadual. 
Enquanto na cidade a sé-
rie finaliza 2019 com ren-
dimento médio mensal de 
R$ 2.340 (para emprego 
formal e total), no total da 
Região Metropolitana de 
Campinas o valor atingiu R$ 
3.692, e no Estado de São 
Paulo R$ 3.511.

Por fim, quando falamos 
em média, sempre há um 
perigo escondido, que é o 
da concentração de renda. 
A média pode representar 
algo muito distante da rea-
lidade se na localidade pre-
valecer um distanciamento 
acentuado entre os padrões 
sociais das classes, o que é 
muito comum no Brasil.

Indicador muito impor-
tante para avaliar tal quesi-
to é o chamado “Coeficiente 
de Gini”, que mede o grau de 
concentração da renda em 
determinado grupo e varia 

entre zero e um. Quanto mais 
próximo de zero mais distri-
buída (igualmente dividida) 
é a renda; e quanto mais pró-
xima de um, mais concentra-
da é a distribuição.

Conforme dados de 
2010, do IBGE, Holambra 
registra Gini de 0,5471, o 
terceiro de maior concen-
tração na RMC, atrás ape-
nas de Campinas e Valinhos. 
A realidade pode ser muito 
diferente agora, já que a 
apuração de Gini está atra-
sada no páis, e a evolução 
do mercado formal de tra-
balho na cidade pode dei-
xar a próxima leitura menos 
pressionada em termos de 
concentração de renda.

Portanto é inegável a 
necessidade de investir em 
políticas voltadas para a 
redução de desigualdades 
e distribuição de renda. 
Além do aspecto da justiça 
social, o desenvolvimento é 
dependente de melhor dis-
tribuição da renda.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Em 2021, foram doados cerca de seis mil exemplares 
que continuarão vivos por meio de iniciativa social 
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
�������������

Especialista em Imóveis

Terreno - Flor D’Aldeia - Holambra
Terreno com 360 m² em Holambra.

VendaR$ 250.000,00  -

Terreno - Pq. dos Girassóis - Holambra
Terreno em área de zoneamento misto, ótima localização, com
531 m2.

VendaR$ 550.000,00  -

Terreno - Flor D’Aldeia - Holambra
Localizado na quadra “N”. Residencial com infraestrutura completa,
portaria 24 hrs, clube c/ piscina, churrasqueira, quiosque, campo de
futebol e society, quadra de basquete e playground. Possui 402 m2.

VendaR$ 250.000,00  -

Casa - Vila das Tulipas - Holambra
55,51 m2 construídos / 146,30 m2 total. Possui 2 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem. Imóvel para venda
e/ou locação. 

VendaR$ 280.000,00  - LocaçãoR$ 1.500,00 / Mês  -

(19) 99533-7832

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 



9

www.jcholambra.com

99

www.jcholambra.com

Edital Holambra, 16 de julho de 2021 9

● DIVERSOS ●

Nº 1251
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
RICARDO LEITE DE CAMPOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão produtor de flores, nascido em Cosmopólis SP, no dia 
treze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (13/06/1988), residente 
e domiciliado no Sítio Palmeiras s/nº, Palmeiras, Holambra, SP,filho de 
DEVANIR DE CAMPOS e de MARILDA SOUZA LEITE.
MÔNICA CRISTINA DE CAMPOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão produtora de flores, nascida em Artur Nogueira, SP, no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa (29/04/1990), res-
idente e domiciliada Sítio Santo Antonio, s/nº, Figueira, Artur Nogueira, 
SP,filha de JOÃO AUGUSTO DE CAMPOS e de MARIA APARECIDA 
CORRÊA DE CAMPOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Observações: Edital Recebido da Cidade de Artur Nogueira-SP.

Nº 1252
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro:
OSVALDO DONIZETI ANGELONI JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão balconista, nascido em Jaguariúna, SP, no 
dia cinco de abril de mil novecentos e noventa (05/04/1990) residente e 
domiciliado Rua Maranta, 303, Parque Residencial Groot, Holambra, SP,  
CEP: 13825000, filho de OSVALDO DONIZETI ANGELONI e de APA-
RECIDA MARIA ANGELONI.
ANA CAROLINA DOS SANTOS LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de abate, nascida em Campinas-SP, (regis-
trada em Artur Nogueira-SP), no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e noventa e seis (01/08/1996) residente e domiciliada Rua Maranta, 303, 
Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de ALEX 
DOS SANTOS LIMA e de ROSINETE PEREIRA DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na im-
prensa local.

Nº 1253
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO SOARES JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão , nascido em Mogi Mirim SP, no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (01/06/1988), residente e domiciliado na 
Avenida Scholten, 240, casa 1, Jardim dos Imigrantes, Holambra, SP, filho 
de BENEDITO SOARES e de LEONILDA PIRES SOARES.
ANA PAULA GUARNIÉRI, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão autônoma, nascida em Mogi Mirim, SP, no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e oitenta e seis (21/09/1986), residente e dom-
iciliada no Sitio Figueira, s/n°, Figueira, Mogi Mirim, SP,filha de VALDIR  
GUARNIÉRI  e de ARLETE APARECIDA BARBOSA GUARNIÉRI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Observações: Edital Recebido da Cidade de Artur Nogueira-SP.

Holambra - SP, 15 de julho de 2021

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

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 avan-
çados. 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.

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 52.770.542/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa Agro Pecuária Holambra, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 33, do Estatuto 
Social, convoca os senhores associados que somam em 41 
(quarenta e um), para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-á no dia 26 de 
julho de 2021, no Auditório da Cooperativa Agropecuária de 
Insumos Holambra, à Rodovia SP 107 - Km 30 - s/nº - Bairro 
Borda da Mata, no município de Holambra, Estado de São 
Paulo, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para 
instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: em 
primeira convocação, às 08h00min, com a presença de 2/3 
(dois terços) do número total de associados ou em segunda 
convocação, às 09h00min, com a presença da metade 
mais um do número de associados ou em terceira e última 
convocação, às 10h00min com a presença mínima de 10 
(dez) associados, para deliberarem a seguinte: 
ORDEM DO DIA:

MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA

I  Prestação de contas da Diretoria Administrativa, 
consubstanciada pelo Relatório Anual da Administração 
do exercício que findo em 31 de dezembro de 2020, 
compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício;
b.) Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas;
c.) Parecer do Conselho Fiscal; 
d.) Relatório dos Auditores Independentes.

II  Destinação das sobras ou perdas apuradas.

III Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.

IV Fixação do valor da verba de representação para o Diretor 
Presidente, bem como o da cédula de presença para os 
demais Diretores Administrativos e Conselheiros Fiscais, pelo 
comparecimento às respectivas reuniões.

V Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não 
deliberatório).

MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

I  Reforma Estatuto Social da Cooperativa

Holambra-SP, 14 de julho de 2021.

Cornelis Petrus Theodorus Schoenmaker
Diretor-Presidente

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE RÉDEAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE RÉDEAS - 
ANCR – CNPJ 60.004.835/0001-41

Ficam convocados os associados da Associação Nacional 
do Cavalo de Rédeas a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará na Avenida Rota dos Imigrantes, 
495 – Sala 04 Galeria Atrium – Centro, na cidade de Holambra, 
Estado de São Paulo no dia 13/08/2021 (sexta-feira), às 
17h00min horas em primeira convocação com metade mais 
um de seus associados ativos e às 18h00min horas em 
segunda convocação com qualquer número de associados 
presentes para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do Exercício de 2020 compreendendo 
o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do 
Exercício e demonstrações complementares;
2. Mudança de endereço da sede da entidade.

Para efeito de quórum a ANCR possui nesta data 13/07/2021 
285 (Duzentos e oitenta e cinco) associados em condições 
de votar.

Obs.: Informamos que existe a possibilidade da AGO ser 
online, uma vez que a publicação de novo Decreto Estadual do 
Governo de São Paulo, bem como orientações do Ministério 
da Saúde, que alertam sobre os cuidados necessários para 
o combate da pandemia por COVID-19, podem impedir a 
realização da AGO presencial. Enviaremos informações 
atualizadas no site da entidade, e-mails e mídias sociais.

Holambra/SP, 13 de julho de 2021.
 
       
   

    

 
FRANCISCO EMÍLIO COSTA DE MOURA

Presidente

Declaro para os devidos fins que o presente edital foi publicado 
por afixação na sede da entidade, divulgado através de e-mail 
aos associados e publicado no site da entidade na internet 
http://www.ancr.org.br

● EMPREGOS ●

Empresa contrata

• Responsabilidades: Dar suporte a problemas relacionados aos 
sistemas; desenvolvimento de soluções e automações; Dar suporte a 
área de TI na parte de software e hardware;

• Requisitos: Superior completo/cursando na área, Linguagem de 
Programação (preferencia: Python); Redes; Banco de dados; Inglês 
básico (Leitura, escrita e eventuais conferências).

• Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência 
Odontológica, Estacionamento, Restaurante na empresa

Observações: Conhecimento de BI é diferencial. Enviar CV com pretensão salarial. 
Residir em Santo Antônio de Posse, Holambra, Jaguariúna ou Artur Nogueira.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail holambra.
vagas@gmail.com com a sigla Analista de TI no campo assunto até o dia 20/07/2021.

Analista de TI

● EMPREGOS ●
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por Izildinha PilliFique
Ligado

O Embaixador nos EUA
Com as dificuldades para realizar apresentações presenciais no Brasil — por conta do atraso na vacinação em 
massa, o que mantém em alta a pandemia da Covid-19 –, Gusttavo Lima aceitou o convite para retornar aos 
palcos numa mini-tour internacional. O retorno de Gusttavo acontece nos Estados Unidos, entre os dias 6 e 15 
de agosto de 2021. A turnê “O Embaixador USA 2021” contemplará cidades com forte presença da comunida-
de brasileira —  Orlando (dia 6), Miami (7), Atlanta (13), Newark (14) e Boston (15). Na capital de Massachusetts, 
o artista apresentará uma edição do “Buteco do Gusttavo Lima” (festival já consagrado no Brasil, motivo pelo 
qual é provável que ele receba convidados na ocasião). A expectativa para a turnê não poderia ser a melhor 
possível. “Só Deus sabe a saudade que nós, cantores, estamos de subir num palco e poder cantar para o pú-
blico, sentindo a energia e o amor dos fãs. Enquanto os shows não voltam no nosso país, decidimos fazer essa 
maratona nos Estados Unidos, onde cantamos para muitos brasileiros. Tenho certeza de que serão shows 
emocionantes”, comenta o cantor mineiro, que desde 2012 faz shows na América do Norte.

Zezé Di Camargo e Graciele La-
cerda deram o ar da graça na 
comemoração do aniversário de 
7 anos de João Francisco, caçula 
de Wanessa e Marcus Buaiz. Nes-
te domingo (11), eles reuniram os 
familiares do Estado do  Espírito 
Santo para uma nova celebração 
pela data do nascimento do ra-
pazinho, que é 19 de junho. Em 
seu Instagram, Zezé comparti-
lhou duas fotos da festa. Uma de-
las é essa com a Graciele (foto). A 
outra foto, a família posa reunida, sem a presença de Graciele. Engraçado, na maioria das 
vezes, a amante e agora noiva de Zezé não sai em fotos com a família Camargo. Enfim. Na 
legenda da foto, Zezé escreveu:  “Comemorando o niver do meu príncipe, meu neto João-
zinho. Que Deus te abençoe muito, meu amor!”.

Os sete anos do neto de Zezé Di Camargo

A novela bíblica “Gênesis”, transmitida pela RecordTV, vem alcançando bons índices no ibope. Segundo a Assessorias de Imprensa 
da emissora, um novo estudo com dados da Kantar Ibope Media mostra que Gênesis atingiu 12,2 pontos de média com share de 
18% no Painel Nacional de Televisão, desde a estreia, em 19 de janeiro, até o capítulo 117, transmitido em 30 de junho. Na Grande 
São Paulo, a audiência foi de 12,5 pontos de média e share de 17,8%, no mesmo período. A audiência é a maior alcançada por uma 
novela da Record TV nos últimos cinco anos, considerando o mesmo número de episódios no ar, tanto no Mercado Nacional quanto 
em São Paulo. Gênesis é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaella Castro e Stephanie Ribeiro e tem direção geral de Edgard Miranda.

Novela biblica conquista público

Se sofres, não te rebeles. 
Tenta de novo compreender.  

A cantora Paula Fernandes gravou o sucesso “Grande Amore”, 
em parceria com o trio italiano de ópera-pop Il Volo, formado 
pelos tenores Piero Barone, Ignazio Boschetto e pelo barítono 
Gianluca Ginoble. A faixa é uma versão para o sucesso mun-
dial do trio, desta vez cantado em italiano e português. Já está 
sendo disponibilizado no canalç do YouTube do trio, o vídeo 
da canção.  Paula gravou sua participação no Brasil, em sua 
própria fazenda em São Paulo, enquanto o Il Volo fez o regis-
tro na deslumbrante Villa Borghese, em Roma. A direção é de 
Bruno Fioravanti (Brasil) e Jacopo Marchini (Itália), que também 
finalizaram a montagem sob a supervisão dos quatro artistas. 
“Ambas são paisagens muito emocionantes, que dão ao vídeo 
um sentimento ao mesmo tempo suave mas intenso; aquele 
que a própria música pretende comunicar: o amor é uma coisa 
simples e natural, que devemos celebrar todos os dias”, explica 
Paula. Ela lembra que a produção é extremamente simples, mas 
consegue passar a emoção e mensagem da canção.

Parceria musical entre Brasil e Itália



11

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 16 de julho de 2021 11
A importância da sociabilidade 

em tempos de pandemia
Internet e redes sociais se tornaram grandes aliadas para aproximar 
pessoas e criar novas formas de estar junto, confraternizar, fazer 

atividades com companhia e até namorar

permitem assistir filmes jun-
tos, jogar o tradicional Uno 
ou simplesmente conversar. 
São novas formas de praticar 
relacionamentos que devem 
se consolidar nos próximos 
anos, já que a transformação 
digital está ocorrendo em to-
dos os setores da sociedade.

Por outro lado, algumas re-
lações se desgastam por causa 
do convívio intenso forçado 
pelo confinamento. Embora 
os conflitos tenham aumenta-
do em um primeiro momento, 
pesquisas indicam que pais e 
filhos passaram a ficar mais 
próximos e a se conhecer 
melhor. Um estudo realizado 
pela Universidade de Harvard 
mostrou que 68% dos pais 
se aproximaram mais de sua 
prole durante a pandemia, 
passando a se inteirar mais de 
seus interesses e aflições.

Por mais complexa que pa-
reça,  exercer a sociabilidade 
em tempos de pandemia é vi-
ável. Requer adaptação, paci-
ência, flexibilidade e também 
abertura para as novas tecno-
logias, que estão aí para nos 
ajudar. Mas, quando a pande-
mia estiver mais controlada, é 
essencial manter as conexões 
pessoalmente também. Só o 
digital não é saudável e nem 
vai substituir o abraço, o cari-
nho, o olho no olho. Nosso cé-
rebro precisa desses estímulos 
afetivos, caso contrário, tere-
mos uma geração que não vai 
conhecer algumas emoções.

Lívia Salomé – Médica gra-
duada pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), tem 
especialização em Clínica Médica 

e certificação em Medicina do 
Estilo de Vida.

Holambra concorre ao 
Top Destinos Turísticos

São 16 categorias diferen-
tes e os vencedores serão es-
colhidos por votação popular 
até 15 de outubro através do 
link https://topdestinosturisti-
cos.com.br

A cidade concorre pela 
terceira vez consecutiva ao 
Prêmio Top Destinos Turísti-
cos, iniciativa que visa dar re-
conhecimento às cidades que 
investem e acreditam no turis-

mo como gerador de riqueza.
Premiada em 2019, Ho-

lambra concorre na categoria 
Cultural, voltada a municípios 
que desenvolvem atividades 
turísticas relacionadas à valo-
rização de bens culturais ma-
teriais e imateriais. O evento 
é promovido pela Associação 
dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil (ADVB) e 
SKÅL Internacional São Paulo.

Cultivar relacionamentos é 
uma necessidade primordial 
do ser humano. Esta é uma 
das principais características 
que nos diferencia dos outros 
animais: a capacidade de de-
senvolver a sociabilidade e vi-
ver em grupo, compartilhando 
ideias com semelhantes que 
possuam diferentes visões de 
mundo. Trata-se de uma ha-
bilidade que nos enriquece e 
proporciona bem-estar físico 
e psíquico.

Apesar de sabermos da 
importância da sociabilida-
de para a saúde mental dos 
seres humanos, desde o ano 
passado a necessidade do iso-
lamento social obrigou milha-
res de pessoas a ficarem em 
casa. Isso potencializou as di-

ficuldades do convívio entre 
aqueles que residem debaixo 
do mesmo teto e complicou 
o contato com familiares e 
amigos que moram em outros 
locais. O excesso e a falta pre-
judicaram significativamente 
as relações. As pessoas ain-
da buscam uma forma de se 
adaptar e conviver melhor 
com esta nova realidade.

A internet e as redes so-
ciais se tornaram grandes 
aliadas para aproximar pes-
soas e criar novas formas de 
estar junto, confraternizar, 
fazer atividades com compa-
nhia e até namorar. O mais 
importante é que se encontre 
meios para não alimentar a 
solidão.  Hoje em dia existem 
aplicativos interessantes, que 

Campanha de adoção de 
animais começa nesse sábado

O projeto “Patinhas de Ho-
lambra”, ação promovida pela  
prefeitura,  é  voltada ao incen-
tivo à adoção responsável de 
cães, terá início nesse sábado, 
dia 17 de julho.  A ação acon-
tece das 10h às 14h na Alame-
da Maurício de Nassau, junto 
ao trecho dos guarda-chuvas 
coloridos. A previsão é que o 
evento seja promovido sema-
nalmente, sempre aos sába-
dos, em pontos turísticos com 
grande fluxo de visitantes.

Para adotar os cães, já cas-
trados, o interessado deverá 
preencher uma ficha com seus 
dados completos. Além da 
adoção presencial, é possível 
realizar esse ato de carinho 
através do Instagram do pro-
jeto (https://www.instagram.
com/patinhasdeholambra/), 
que também apresenta os 

cães disponíveis e explica 
como participar como volun-
tário dos eventos que serão 
promovidos.

O objetivo do projeto é en-
contrar um lar para cachorros 
que atualmente dependem do 
acolhimento de protetores de 
animais particulares. O projeto 
reúne diversos órgãos muni-
cipais de Holambra, como a 
Vigilância Sanitária, Departa-
mento Municipal de Turismo 
e Cultura, Departamento Mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente e o Departamento 
Municipal de Obras e Desen-
volvimento Urbano e Rural. 
Conta ainda com os parceiros 
Recanto Pet, Agropet, Villa dos 
Bichos, Animais Vet Agro e Pet 
House, que colaboraram com 
banho nos animais a serem 
doados.
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Moinho Povos Unidos: 

Muito mais que um ponto turístico
Aniversário do Moinho: 13 razões para comemorar!

Na última segunda-feira, 
dia 12 de julho, o Moinho Po-
vos Unidos completou mais 
um ano desde a sua inaugura-
ção. Em meio a esta intermi-
nável pandemia, não foi pos-
sível celebrar o aniversário a 
altura de suas conquistas. 

Entretanto, motivos não 
faltam para comemorar. Fo-
ram tantas vitórias alcança-
das ao longo destes últimos 
anos, que já nos faltam dedos 
nas mãos para enumerar. E 
nada melhor do que um mo-
mento como esse, para trazer 
à tona os 13 motivos pelos 
quais estamos tão felizes!

Razão no 01: O simples 
fato de termos um moinho 
por aqui, já é um motivo para 
comemorar. As parcerias fir-
madas entre a Cooperativa, 
a Prefeitura e os moradores 
é que realmente tornaram 
possível a concretização des-
te sonho. Esse é o espírito de 
Holambra, que a torna tão es-
pecial.

Razão no 02: Foi apenas 
em 2015 que a Associação 
Povos Unidos finalmente fir-
mou um Termo de Colabora-
ção com a Prefeitura, passan-
do a gestão do monumento 
para ela. 

Um moinho não é apenas 
um ponto turístico, para se 
tirar fotos e postar nas redes 
sociais. Ele exige manuten-
ções constantes, que apenas 
os profissionais sabem fazer. 
Para colocar em funciona-
mento então, só sendo molei-
ro! Daí a importância de cola-
borarmos uns com os outros.

Razão no 03: Muitos vo-
luntários já passaram pelo 
nosso moinho. Alguns estão 
lá até hoje. Entre eles, os nos-

sos moleiros. E peço licença 
aos demais parceiros, para 
nomear os sete pioneiros, que 
seguem desempenhando esta 
importante tarefa: Tony Hul-
shof, Gilberto Wigman, Josef 
Eltink, Flores Welle, Jan El-
tink, Theo Koedolder e Guus 
Stoltenborg. Que todos os 
nossos voluntários sintam-
-se homenageados neste mo-
mento.

Razão no 04: Sempre sou-
bemos da importância de ter-
mos colaboradores engajados 
em nossa causa. Mas é em 
momentos como este em que 
estamos vivendo, que perce-
bemos o quanto isso é verda-
de. Na ausência dos moleiros, 
afastados contra sua vontade 
por pertencerem ao grupo de 
risco, nossa equipe dá show. 
Eles fazem o atendimento aos 
visitantes, explicam o funcio-
namento do moinho, contam 
histórias que aprenderam 
com os moleiros, cuidam da 
venda dos ingressos e dos 
produtos da lojinha entre 
muitas outras coisas. O ver-
dadeiro valor do moinho não 
está na sua beleza ou magni-
tude, mas nas pessoas que o 
tornam grande.

Razão no 05: Entre tan-
tas coisas que fizemos nestes 
últimos anos, a manutenção 
teve um papel central nessa 
história. Após ficar sete anos 
sem nenhum tipo de manu-
tenção, encontramos o moi-
nho num estado lamentável. 
Felizmente, tudo foi conser-
tado a tempo de não compro-
meter a estrutura.

Razão no 06: Quando o 
fluxo de caixa começou a me-
lhorar, partimos para a imple-
mentação de melhorias, das 
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quais podemos destacar a 
compra de móveis e equipa-
mentos, implantação da loji-
nha, entre outros.

Razão no 07: A seguran-
ça dos visitantes e da nossa 
equipe sempre foi a nossa 

prioridade. No ano passado, 
conseguimos terminar o pro-
jeto de combate a incêndio, 
garantindo ainda mais segu-
rança aos visitantes, colabo-
radores e do prédio em si.

Razão no 08: O moinho 

conta com apenas três fontes 
de receita: uma subvenção da 
Prefeitura, a venda de ingres-
sos e a comercialização dos 
produtos de nossa loja. Não 
fossem as doações, especial-
mente no início, talvez não 

tivéssemos conseguido reali-
zar tantas coisas.

Razão no 09: Os números 
referentes à quantidade de 
pessoas que visitaram o moi-
nho refletem o que nós temos 
observado pela cidade: um 

crescimento constante e ex-
ponencial do turismo. A cada 
ano que passa, praticamente 
dobramos a quantidade de 
visitantes. Saímos de oito mil 
em 2015, para mais de 46 mil 
em 2019. Se não tivéssemos 

Prefeito Celso Capato simbolicamente dando início às obras

Da esquerda para a direita: Tony Hulshof, Guus Stoltenborg, Wilberto Wigman e Josef Eltink

Arquiteto Jan Heijdra fazendo a demarcação

Arquiteto e trabalhador, firmando a união Holanda e Brasil
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• Endereço: Al Maurício de Nassau, 249, centro
• Funcionamento: de quarta a domingo das 10h às 17h
• Ingresso: R$ 12,00 (inteira) e meia-entrada disponível conforme 
legislação nacional

Serviço:

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

fechado as portas por meio 
ano, 2020 poderia ter sido um 
ano ainda melhor. Em 2021, 
mesmo com a restrição à en-
trada de ônibus, já somamos 
mais de 20 mil pessoas so-
mente no primeiro semestre.

Razão no 1o: Quando nos 
deparamos com tais números, 
constatamos um fato: a con-
solidação do Moinho Povos 
Unidos como o maior atrativo 
turístico da cidade. 

Razão no 11: Não há como 
ignorar a tendência mundial 
da sustentabilidade. Não é 

marketing, e sim consciência 
de que devemos fazer a nossa 
parte. O primeiro passo já foi 
dado: substituímos os ingres-
sos impressos por bilhetes 
eletrônicos. Pouco a pouco, 
traremos mais novidades. 

Razão no 12: O relaciona-
mento entre os diversos con-
selhos municipais (ex: COM-
TUR), prefeitura e o moinho, 
nos permite trabalhar alinha-
dos às estratégias em pauta 
no turismo.

Razão no 13: O futuro do 
nosso moinho, assim como de 

Holambra, depende de muitas 
variáveis. 

Sendo nosso atual prefeito, 
membro da Associação Povos 
Unidos, bem como de família 
hoteleira, acreditamos que 
poderemos continuar contan-
do com uma gestão cuidado-
sa e prudente, que vise não 
apenas o turista, mas priori-
tariamente, o morador de Ho-
lambra. Se tivermos orgulho 
de morar aqui, certamente 
nossos turistas serão bem re-
cebidos.

A depender de nós, con-

tinuaremos esforçando-nos 
para fazer o melhor possível. 
Contaremos sempre com a 
colaboração de todos para 
ajudar-nos nesta missão. As-
sim, continuaremos sonhan-
do alto para que, em 2022, 

tenhamos ainda mais motivos 
para comemorar!

Por Ivonne de Wit, proprie-
tária do Portal de Holambra e 
membro da Associação Povos 
Unidos

Atuais moleiros:
da esquerda para a direita:  Theo koedooder; Tony Hulshof; Gilberto Wigman; Joseph Eltink; Jan Eltink; 
Guus Stoltenborg; Flores Welle


