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Esportes

Funcional Dance 
para todas as 
idades!  16

Rota dos Imigrantes e Campo 
de Pouso serão interligadas

Construção de prédios vizinhos nas duas 
ruas permitirá abertura de passagem para pedestre e ciclista

O holambrense que utili-
za os serviços nas ruas cen-
trais contará, em breve, com 
um acesso mais rápido entre 
as ruas Rota dos Imigrantes 
e Campo de Pouso. A passa-
gem, exclusiva para pedes-
tres e ciclistas, será liberada 
após a conclusão das obras 
no prédio em que está loca-
lizada a Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) e aprovação da 
Prefeitura. Este novo trajeto 
foi possível a partir da cons-
trução do Espaço Manacá, 
na Campo de Pouso. 3

Abertura: pedestres e ciclistas 
contarão com passagem 
entre duas das principais vias 
comercias da cidade

Carnaval 
#povosunidos!
Com flores, muitas co-
res e criatividade, foli-
ões animaram o públi-
co e garantiram mais 
um carnaval familiar 
na cidade 7 a 10
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Editorial

Uma das maiores injustiças está 
nesta frase: que o Brasil só ca-
minha após o carnaval. Afinal, 
será que todos os brasileiros 
estavam, até o momento, ador-
mecidos? Nada foi feito nesses 
quase dois meses de 2020? 
Pelo que podemos observar, to-
das as escolas públicas e par-
ticulares receberam os alunos 
logo no começo de fevereiro – ou 
final de janeiro – e, sendo assim, 
centenas de professores come-
çaram a trabalhar bem antes 
da maioria dos foliões definirem 
suas fantasias. A cidade conti-
nua com o não pararam para 
ver a banda passar. Campanhas 
de vacinação foram lançadas, 
agentes continuam derrubando 

criadouros do Aedes e os atendi-
mentos emergenciais e com es-
pecialistas não pararam.  
Então, parece que o Brasil não é 
uma exceção à regra: por aqui, 
há trabalho e dedicação pré e 
pós-carnaval. Holambra, por 
exemplo, não manteria seu sta-
tus na liderança de produção 
de flores se deixasse de cultivar, 
cuidar e colher as flores por um 
curto período. Desta forma, pa-
rece que tudo funciona normal-
mente, sem interrupções. 
A verdade é que o carnaval é 
uma festa que divide opiniões: 
muitos não suportam quatro 
dias de folia, enquanto outros 
não perdem uma noite. E uma 
parcela da população pode até 

usar a data como referência 
para dar andamento a um pro-
jeto, mas isto não significa que 
nada foi feito até o momento. E 
tem mais: o carnaval mexe com 
a economia brasileira e um dos 
setores beneficiados é o turis-
mo. E Holambra depende, em 
grande parte, deste segmento. 
Mas para quem defende este 
estereótipo, o carnaval passou. 
E o que será que vai mudar 
agora?  Quem vai trabalhar 
mais ou quem só começará a 
trabalhar agora? Para a gran-
de maioria da população, com 
certeza nada vai mudar, afinal  
nunca deixaram de trabalhar. 
Para todos, um ótimo ano pós-
-carnaval! 

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br

PO ND E RA NDO
HOLAMBRA

O Brasil é conhecido e re-
conhecido como o país do fu-
tebol, do carnaval, das belas 
mulheres, das praias que en-
cantam o nosso litoral. Turistas 
se deslumbram com o clima, 
sua diversidade geográfica e 
cultural, e por que não, étnica, 
linguística e religiosa. 

O cidadão comum, habitan-
te deste país continental, não 
se dá conta de nossa riqueza 
como potência em várias áreas 
como a de produção de alimen-
tos. Ocasionalmente, comenta-
-se que o Brasil é o celeiro do 
mundo. Mas o que isso significa 
para a densa camada da popu-
lação de pouca erudição?    

O que esse cidadão co-
nhece sobre a realidade de 
nossa pujança agrícola, mola 
mestra de nossa economia? A 
menos que pertença ao setor, 
certamente seu desconhe-

Histórias de Dona Ilda

O Jornal da Cidade de 
Holambra nos traz sem-
pre novidades. Ao abri-lo 
nesse dia 14 último, tive 
uma grande alegria ao ler 
que nosso querido Tony 
Hulshof foi eleito presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Urbano e estará à frente 
dos trabalhos ao lado de 
GilbertoWigman (vice), 
Frans Schoenmaker (1° 
secretário), Pedro Hendrix 
(2°secretário) e Piet Weel 
(ouvidor). Pela primeira 
vez, o conselho contará 
com três suplentes: Flores 
Welle, Yessika Eltink e Jor-
ge Possato. Contará ainda 
com muitos outros volun-
tários.

Estamos vendo que o 
grupo continua com âni-
mo e entusiasmo! A boa 
vontade, o compromisso, 
a solidariedade, a dispo-
nibilidade são qualidades 
indispensáveis para um 
bom resultado do traba-
lho! E assim, podendo 
contar com pessoas como 
essas que já conhecemos, 
os frutos serão colhidos, 
com certeza! 

O presidente Tony sa-
berá dirigir o grupo com 
grandes novidades e  

surpresas. Aliás, conhe-
ço bem o trabalho desse 
jovem e de sua esposa 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

O Brasil é Hexa 

há muito tempo, quando 
moraram no Pará, duran-
te seis anos, criando seus 
três filhos, hoje jovens, 
trabalhando e estudando 
em três partes diferentes 
deste mundo!  

Tenho até hoje guarda-
da uma cartinha que sua 
esposa Sineide me enviou 
quando estava lá, naquela 
longínqua distância! Ele e 
sua dedicada esposa con-
seguiram criar seus filhos 
com disposição e ânimo! 

Portanto, nossa queri-
da Holambra dá mais um 
passo para seu engrande-
cimento e progresso! 

Tenho certeza que ire-
mos acompanhar o traba-
lho desse grupo que abri-
rá caminhos e realizações 
para que nossa cidade se 
torne cada vez mais im-
portante no cenário mun-
dial! 

O ano só começa agora? 

Parabéns!!!
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cimento não é peque-
no. No entanto, todos os 
dias, ouve pelo noticiário 

que o dólar subiu ou des-
ceu, que a bolsa de valores 

fechou em alta ou em queda, 
que o índice Bovespa atingiu 
tantos mil pontos. 

Não ficaria surpreso se essa 
imensa massa da população a 
que me refiro desconhecesse 
que o Brasil é líder mundial das 
exportações de café; e de soja; 
e de carne bovina; e de carne 
de frango; e de suco de laranja; 
e de açúcar.  

E, mais, que pode superar os 
Estados Unidos na exportação 
de milho este ano! 

Já é hora de a imprensa 
brasileira “abrir janelas” para di-
vulgação diária de feitos desta 
natureza criando no brasileiro 
comum um orgulho incomum 
que seja maior que aquele de 
ser pentacampeão mundial de 
futebol. Importante para o nos-
so ego, sim, mas insuficiente 
como orgulho nacional. 

O mundo pode ser uma 
bola, mas é desta terra em que 
se “plantando tudo dá”, como 
escreveu Pero Vaz de Caminha 
há quinhentos anos, que esta-

mos mostrando ao mundo qual 
o nosso lugar. 

Não creio que até mesmo 
você, com todo respeito, te-
nha conhecimento de que a 
safra de cereais, leguminosas 
e oleaginosas no Brasil fechou 
2019 com uma produção re-
corde de 241,5 milhões de 
toneladas, segundo a última 
estimativa divulgada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 

E que o IBGE também divul-
gou seu terceiro prognóstico 
para a safra de 2020, que de-
verá ser ainda maior do que a 
estimada para 2019, de 243,2 
milhões de toneladas, ou seja, 
0,7% acima da safra do ano 
passado. 

Tudo isso a despeito de uma 
situação política conturbada.  

Quem sabe  tomando-se 
consciência de que existe um 
outro Brasil, além do exposto 
pelo noticiário político polari-
zado, possamos vir a bradar em 
alto e bom som: além de penta 
no futebol somos, também, he-
xacampeões na exportação de 
alimentos. Golaço!      
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O holambrense que uti-
liza os serviços nas ruas 
centrais contará, em breve, 
com um acesso mais rápido 
entre as ruas Rota dos Imi-
grantes e Campo de Pouso. 
A passagem, exclusiva para 
pedestres e ciclistas, será li-
berada após a conclusão das 
obras no prédio em que está 
localizada a Caixa Econômi-
ca Federal (CEF) e aprova-
ção da Prefeitura. Concluída, 
esta ‘galeria’ contará com 
lojas na parte inferior (são 
quatro) e oito espaços para 
escritórios no piso superior.   

À frente da reforma do 
prédio da CEF, Tony Hul-
shof explicou que a ideia de 
interligar as duas ruas era 
antiga, mas só foi possível 
com a construção do Espaço 
Manacá, prédio vizinho (ao 
fundo). “Conversamos e, de 
comum acordo, resolvemos 
abrir a passagem para o pe-
destre, pois reconhecemos a 
importância desta ação para 
melhorar o fluxo no centro 
da cidade. A ideia é facilitar 
o acesso para pedestres e ci-
clistas”, disse, ao pontuar que 
o projeto foi enviado para 
aprovação da Prefeitura.  

Hulshof destacou que a 
abertura também benefi-
ciará todos os comércios do 
entorno e o objetivo é este: 
pensar no desenvolvimento 
da comunidade.   

Proprietário do Espaço 
Manacá, Fernando Affonso 
Osiro pontuou que o volume 
de comércios tem aumentado 
em Holambra e, por isso, bus-
cou uma proposta um pouco 
diferente baseada na estrutu-
ra oferecida e, principalmen-
te, pensando na facilidade de 
acesso que a posição do terre-
no proporcionaria. “A arquite-
tura foi pensada para que as 

Pedestre terá novo acesso entre ruas centrais 
Após conclusão de duas ‘galerias’ de lojas, Campo de Pouso e Rota dos Imigrantes serão interligadas 

salas fossem muito versáteis, 
oferecendo condições para 
diversas opções de novos ne-
gócios e atraindo também um 
público bem diversificado”. 

Osiro disse que se reuniu 
com os responsáveis pelo 
imóvel localizado nos fundos 
(prédio da CEF) e reforçou 
que, de comum acordo, ava-
liaram as vantagens em criar 
uma nova alternativa para 
o fluxo das pessoas entre as 
duas ruas que estão entre as 
principais da cidade. “Não 
será um benefício apenas 
para o comércio, mas facili-
tará a movimentação de mo-
radores, melhorando o fluxo 
durante a semana e, aos finais 
de semana, promovendo mais 
uma alternativa de acesso e 
visitação aos turistas”, disse, 
ao considerar que as lojas ins-
taladas no Espaço Manacá (e 
no prédio da CEF) serão bene-
ficiadas pela passagem de pe-
destres, os quais terão acesso 
facilitado aos bancos na Rota 
dos Imigrantes, e para os tu-
ristas que terão uma ótima al-
ternativa de circulação entre 
os hotéis das duas ruas e os 
pontos de visitação. 

A Prefeitura de Holambra 
informou que tomou ciência 

da proposta de criação de 
passagem entre as ruas Rota 
dos Imigrantes e Campo de 
Pouso e que já orientou os 
proprietários acerca da docu-

mentação e das medidas ne-
cessárias para regularização 
da obra. Informou ainda que, 
em atenção à solicitação pro-
tocolada pelos responsáveis 

e em benefício da mobilidade 
e da coletividade, a passagem 
será liberada provisoriamen-
te para uso de pedestres e ci-
clistas em horário comercial. 

Com a finalização da obra no prédio da CEF e construção do Espaço Manacá, pedestres e ciclistas terão acesso 
direto entre Campo de Pouso e Rota dos Imigrantes 
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Uma caixa d’água, com 
capacidade para 20 mil li-
tros, será instalada na área 
externa do Moinho Povos 
Unidos. No deck, a madeira 
já foi substituída em dois 
lances e, em breve, todo 
espaço estará ‘novo’. Uma 
catraca eletrônica, ligada à 
administração do moinho, 
fará o controle do número 
de turistas, travando quan-
do chegar a 100 pessoas. O 
turista que passa pelo moi-
nho pode não perceber, mas 
a manutenção não para. Po-
rém, tudo é feito em horário 
alternativo para não interfe-
rir com as visitas. 

O presidente da Associa-
ção Povos Unidos, Tony Hul-
shof, adiantou que em breve 
promoverão um novo curso 
para formação de moleiros. 
Ele frisou que, atualmente, 
contam com sete profis-
sionais – Josef Eltink, Theo 
Koedooder, Guus Stolten-
borg, Flop Welle, Jan Eltink, 
Gilberto Wigman e Tony – e 
reforçou a importância da 
atuação deste grupo para a 
manutenção do local, prin-
cipalmente durante o pe-
ríodo anterior ao convênio 
feito entre Prefeitura e As-
sociação. Hulshof lembrou 
que o primeiro curso de for-
mação de moleiros reuniu 
25 interessados, dos quais 
14 foram aprovados e ape-
nas sete continuaram atu-
ando voluntariamente até a 
formalização da parceria. E 
completou: um novo curso 
será feito este ano, com du-
ração de 96 horas, incluin-
do aulas teóricas e práticas. 

Obras não alteram rotina do moinho 
Madeira do deck está sendo substituída; local ganhará catraca eletrônica e caixa d’água subterrânea 

“Toda responsabilidade re-
cai sobre o moleiro e por 
isto é preciso que ele tenha 
formação. Precisa entender 
de primeiros socorros e 
até como agir para garan-
tir a segurança dos turis-
tas quando o vento estiver 
mais forte”, exemplificou. 
Então, explicou Hulshof, é 
preciso ter “espírito de mo-
leiro”, incluindo a vontade 
de auxiliar voluntariamen-
te em dias que não estiver 
de plantão até porte físico 
para conseguir operar o 
moinho. O curso ainda está 
em processo de formata-
ção, pois, exige a tradução 
das apostilas gentilmente 
fornecidas por uma molei-
ra da Holanda.   

Corpo de Bombeiros 
A Associação contratou 

um engenheiro para refazer 
o projeto do Corpo de Bom-
beiros, pois o anterior, feito 
no final da obra, não previa 
a segurança do imóvel, mas 
apenas a segurança das pes-
soas. “Temos um Corpo de 
Bombeiros Voluntários na 
cidade extremamente im-
portante para a prevenção 
e segurança das pessoas. 
Atuam na proteção da vida 
e nossa equipe já fez treina-
mento com eles. Mas tam-
bém achamos importante 
proteger o patrimônio e 
a nossa exigência é maior 
quando comparada à pró-
pria legislação”, disse Hul-
shof, ao citar a caixa d’água 

com capacidade para 20 mil 
litros que será colocada na 
área externa, no subsolo. 
“Teremos condições para 
combater um incêndio num 
primeiro momento, por cer-
ca de uma hora. Esta obra 
deve ser finalizada no se-
gundo semestre”. 

 Deck e catracas 
Dos seis lances do deck, 

dois já estão com madeira 
nova. “É uma manutenção 
que precisa ser feita, afinal 
o moinho está com 12 anos 
e precisamos manter sua es-
trutura externa em ordem”, 
disse, ao frisar que o local 
não oferece riscos ao turista, 
mas a manutenção é neces-
sária para garantir a integri-
dade do moinho “por mais 
300 anos”.  

Entre as demais melho-
rias em andamento estão a 
instalação do software de 
gerenciamento e catraca de 
acesso. “Temos capacidade 
para receber até 100 pesso-
as. Se ultrapassar este nú-

mero, além da segurança, a 
qualidade de atendimento é 
comprometida”. Com o novo 
sistema, o ingresso (cartão 
magnético) é aproxima-
do da catraca, liberando o 
acesso aos andares supe-
riores. Na saída, o cartão é 
depositado numa urna co-
letora, que libera a saída do 
visitante e a entrada de ou-
tros, sempre dentro da ca-
pacidade determinada pelo 
corpo de bombeiros. 

 Exposição permanente 
Em comemoração aos 

cinco anos de gestão da As-
sociação Povos Unidos, o 
moinho vai inaugurar uma 
exposição permanente, que 
será instalada nos três pri-
meiros andares do moinho. 
A ideia é ocupar estes pa-
vimentos, que são apenas 
estruturais, com painéis, 
miniaturas, mapas e muitas 
informações sobre moinhos, 
para que a pessoa possa 
aprender mais sobre eles an-
tes de chegar ao quarto an-

Esta é a terceira e última reportagem em comemora-
ção aos cinco anos de atuação da Associação Povos 
Unidos. As duas primeiras, publicadas nos dias 14 e 
21 de fevereiro, abordaram, respectivamente, as me-
lhorias executadas neste período e os números refe-
rentes à visitação. 

Moinho Povos Unidos 

Antes da parceria com a Prefeitura e início dos trabalhos 
da Associação Povos Unidos, grupo de moleiros atuou 
voluntariamente para a manutenção do moinho 

Moinho recebe melhorias em horários alternativos: obras não 
atrapalham abertura para o público 
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O Brasil confirmou o primei-
ro caso de Coronavírus esta 
semana, no estado de São 
Paulo. Trata-se de um homem 
de 61 anos, com histórico de 
viagem para Itália, região da 
Lombardia.  
Ao confirmar o primeiro caso 
no país, o Ministério da Saúde 
reforçou que já era esperada a 
circulação do vírus, mas que, 
diferente dos demais países 
com transmissão, o Brasil ain-
da não está no inverno – perí-
odo em que há maior risco de 
contágio.  
Para evitar contaminação, o 

M i n i s t é r i o 
da Saúde 

r e c o -
m e n d a 
m e d i -
das bá-
sicas de 

h i g i e n e, 

como lavar as mãos com água 
e sabão, utilizar lenço descar-
tável para higiene nasal, cobrir 
o nariz e a boca com um lenço 
de papel quando espirrar ou 
tossir e jogá-lo no lixo. Evitar 
tocar olhos, nariz e boca sem 
que as mãos estejam limpas.  

Dengue 
Em Holambra, este ano, ape-
nas um caso de dengue foi 
registrado. No total, 15 casos 
suspeitos foram notificados e 
14 já foram descartados. A ví-
tima mora no Danúbio Azul e 
trata-se de um caso importado 
(a vítima não contraiu a doen-
ça na cidade). 
De acordo com o Departa-
mento Municipal de Saúde, 
a ausência de casos autócto-
nes – num período em que a 
região está em alerta – prova 
que “Prefeitura e população 

estão fazen-
do o dever 
de casa”. 
P o r é m , 
conforme 
p r o f i s -
sionais da 
saúde, ainda 
é possível fazer 
melhor: estudos da Vigilân-
cia apontam que a maioria 
dos criadouros está dentro 
de casa. “Não estão na rua, 
no terreno baldio, no prédio 
abandonado, pois, nesses ca-
sos, são feitas denúncias e a 
Prefeitura limpa. Então é pre-
ciso ficar atento ao vasinho 
com flor, entulhos em casa, 
garrafas”. Para evitar a proli-
feração do Aedes, mosquito 
transmissor da dengue, o mo-
rador precisa evitar o acúmulo 
de água e garantir a limpeza 
de sua casa – e arredores. 

Dengue e Corona: como se prevenir? 

dar, que é a parte de madei-
ra, onde se localiza o deck. A 
exposição conta com a ajuda 
de diversos voluntários, os 
quais têm contribuído com 
informações e tradução dos 
textos que serão escritos em 
português, inglês e holan-
dês. “Esta exposição, previs-
ta para ser inaugurada este 
ano, vai mudar o conceito do 
moinho”.  

 Pedras-mó 
E por fim, como o moinho 

tem a capacidade de moer 
grãos, a Associação tem a in-
tenção de trocar as atuais, de 
arenito, por outras que per-
mitirão a moagem de grãos 
para venda de farinha. Hul-
shof explicou que as atuais 
permitem a moagem, porém 
a farinha produzida, que é co-
mestível, apresenta pequenos 

“grãos” (parecidos com areia) 
que se soltam da pedra.  

As novas pedras devem vir 
da Holanda, de lava de basal-
to, mas ainda não há data pre-
vista para esta substituição. A 
Associação também negocia-
rá  com um especialista a re-
gulagem destas pedras e para 
que seja ministrado um curso 
de moagem (manutenção e 
afiação das pedras). 

Assembleia 
No dia 16 de março, a As-

sociação Povos Unidos fará 
a assembleia no Hotel Top 
Centrum, com prestação de 
contas e comemoração pelos 
seus cinco anos à frente do 
atrativo turístico. É aberta 
a quem quiser conhecer um 
pouco mais do trabalho rea-
lizado voluntariamente pelos 
integrantes da associação. 
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Que paisagem queremos? 

dade, ampliam a própria 
segurança de quem está no 
interior dos imóveis. Manter 
a visibilidade facilita aos vi-
zinhos e à ronda da Guarda 
Municipal notar qualquer 
movimento suspeito. 

Paisagens estão intima-
mente ligadas ao que senti-
mos.  

Por isso, foi lançado em 
Holambra, ano passado, o 
movimento por um Estatuto 
da Paisagem. Uma proposta a 

ser construída de forma par-
ticipativa, com escuta a todas 
as partes interessadas, em 
busca de expressar valores 
e cuidados para preservar 
os atrativos e a qualidade de 
vida de holambrenses e visi-
tantes. Quem quiser se juntar 
a ele pode escrever para nar-
bocz@gmail.com 

Neuza Árbocz – 
jornalista e gestora de 

projetos socioambientais.

A boa arborização, com 
copas largas e generosas, os 
canteiros coloridos e a arqui-
tetura peculiar de Holambra 
são elementos essenciais de 
seu sucesso como destino 
de lazer e alegria. No entan-
to, a ânsia de ampliação de 
opções comerciais e a cul-
tura do medo, multiplica-
dora de muros altos, cercas 
eletrificadas e construções 
desarmoniosas, ameaçam o 
charme do município. 

Árvores frondosas têm 
sido eliminadas sem medir 
o impacto visual, o calor e 
desconforto que sua ausên-
cia provocará. Mudas de 
reposição levam anos para 
trazer o mesmo efeito – isso 
se de fato vingarem. A espe-
ra pelo seu crescimento nos 
expõe a mais ruído, poluição 
e poeira, além de exigir um 
gasto expressivo de água 
nas regas. Enquanto os es-
pécimes adultos eliminados, 
ao contrário, retinham umi-
dade, ajudavam a infiltrar 
água no solo e formavam 
uma proteção natural para 
o bem-estar de moradores e 
visitantes. 

Esta supressão de pe-
quenos bosques e de árvo-
res grandes tem acontecido 
em vários pontos da cidade. 
Até mesmo no terreno mar-
cado para ser a Praça Mar-

garidas, na rua Freesias. Onde 
havia cor, sombra e aromas 
de charmosas quaresmeiras, 
existe agora uma larga faixa 
de chão batido. A destrui-
ção do arboreto existente e 
a reconstrução de uma nova 
paisagem consome R$ 358 
mil de verba obtida junto ao 
Governo do Estado. Perdeu-
-se beleza, encantamento e 
recursos valiosos. 

Não só o verde sofre 
A arquitetura gentil e aco-

lhedora que fez a fama de 
Holambra também recebe 
golpes constantes. Facha-
das típicas somem por trás 
de letreiros padrões, vistos 
em qualquer outro lugar do 
Brasil. Caixotes de concreto, 

sem atrativo algum, tomam 
pontos estratégicos da cida-
de. Bairros inteiros surgem 
isolados atrás de muralhas 
com câmeras de vigilância 
ou com residências cercadas 
por muros de concreto sem 
uma planta sequer.  

As casas com amplos jar-
dins, cuidadas com capricho 
e decoradas com itens bem-
-humorados transmitem aos 
visitantes uma sensação de 
acolhimento e descontração. 
Sorrisos espontâneos brotam 
ao se observar detalhes como 
estatuetas de pequenos ani-
mais ou bonecos que simulam 
crianças espiando janelas.  

Que tipo de cidade teremos 
se esta tradição se perder? 

Muros baixos, na reali-

Muitos pontos em Holambra estão ficando áridos, sem charme e sem 
verde. A calçada típica com os desenhos da cultura local - que requer 
manutenção - desaparece, assim como os canteiros e as árvores 

Local da futura praça, onde as quaresmeiras foram eliminadas
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O que vemos está intimamente ligado ao que sentimos 
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Helga Vilela

Mais uma vez, o tradicio-
nal desfile de rua, na tarde 
de terça-feira, levou milhares 
de pessoas à Alameda Mau-
rício de Nassau. E fechou, 
com muita criatividade e ani-
mação, mais uma edição do 
‘Carnaval Flores e Cores’, fo-
lia que tem à frente o Clube 
Fazenda Ribeirão (Grupo dos 

11), com apoio da Prefeitura 
e empresas da cidade.

Para garantir uma boa 
pontuação, os 19 blocos que 
se inscreveram levaram à ris-
ca os critérios de pontuação: 
a confecção das fantasias, a 
animação e a obediência ao 
tema (#povosunidos). E não 
decepcionaram o público: 
teve temas atuais – não po-
deria faltar o Coronavírus – 

e temas sempre universais, 
como o esporte e a preserva-
ção da natureza.

Ausente no ano passado, 
a escola de samba formada 
por integrantes (e ex-alunos) 
da Fanfarra Amigos de Ho-
lambra voltou e abriu a festa: 
comandados pelo maestro 
Mario Sitta, os 70 integran-
tes embalaram o público e 
ninguém conseguiu ficar 

parado. Logo atrás, em um 
trator decorado com muitas 
flores, vieram o Rei Momo e a 
Rainha do Carnaval: Ricardo 
Curti Alves e Tatiana David. 
Na sequência, carros alegó-
ricos das cooperativas Vei-
ling Holambra e Cooperflo-
ra coloriram a avenida com 
muitas flores e o público foi 
presenteado com rosas (veja 
box). Entre os carros alegóri-

cos recheados de flores – teve 
até flores que emprestaram 
suas cores para a maquiagem 
– e antes dos blocos disputa-
rem as notas dos jurados e a 
simpatia do público, atrações 
circenses deram um show à 
parte e conquistaram a aten-
ção de todos. 

E os blocos apareceram: 
teve quem apostou na voca-
ção de Holambra para o turis-

Foliões garantiram diversão para o público
Menos críticos, mas não menos criativos, holambrenses mantiveram o espírito “carnaval família” 

Carnaval de Flores e Cores

►
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Confira a 
classificação 
Blocos Pequenos
• Folia da Bahia de Cores e 
Sabores
• Abduzido pelo esporte
• Preservação das abelhas
• União Nota 10 Holanda 
Brasil
• Holambike Holambra

Blocos Médios
• Povos unidos na solução 
do Corona
• Invasão dos Insetos
• Pessoas se colorindo
• Os 12 Bafões
• Unidos pela Natureza
• Desvirtualiza
• Prazer Brasil Turismo

Blocos Grandes
• 65 Anos Unindo Povos
• Chamamento pela Paz e 
Tolerância
• Brasil, um país de povos 
Unidos
• Polemizar menos e 
polinizar mais
• Homenagem ao homem 
do campo
• Paz nas Estrelas
• Boteco Povos Unidos

mo. Não faltaram as baianas, 
desta vez representadas pelas 
Veteranas. Já o grupo da Ter-
ceira Idade - com cerca de 35 
integrantes vestidos de bran-
co e com balões prateados 
- levou para a avenida a men-
sagem “A paz começa com um 
sorriso – de dentro para fora”. 

Numa linha mais crítica, o 
bloco “Os 12 Bafões” relem-
braram polêmicas do governo 
Bolsonaro, com uma frase do 
presidente para ilustrar cada 
mês. Entre elas: Greta é pirra-
lha (novembro), Cadê o Quei-
roz? Vá perguntar para sua 

mãe (maio) e Questão climá-
tica é só para veganos (abril). 

O coronavírus marcou 
presença com muita diver-
são: tinha paciente medicado 
com bebida alcoólica e a fra-
se “Povos unidos na busca da 
solução do Corona”. E foliões 
com bagagens, simulando 
viagens, ilustrando o lema: 
“Povos Unidos facilitam a 
disseminação do Corona”.

E se era para unir o povo, 
não poderia faltar o esporte: 
o grupo Abduzidos pelo Es-
porte reuniu foliões de times 
diferentes e teve até espaço 

para o hipismo. Outro bloco 
arriscou em “Um brinde, seja 
qual for a bebida, à união dos 
povos”. E teve até princesa 
Léia, Darth Vader e Chewbac-
ca: personagens de Star Wars 
apresentando o lema “Paz 
nas Estrelas”.  

Alguns blocos apostaram 
na preservação da natureza: 
teve “A Invasão dos Insetos”, 
com muitas crianças fanta-
siadas de insetos diferentes, 
e o bloco “Vamos polemizar 
menos e polinizar mais”, mis-
turando abelhas e apiculto-
res, num alerta à importância 

das abelhas para a natureza. 
Na sequência, “Homenagem 
ao homem do campo”, numa 
referência à agricultura e à 
valorização do produtor, e a 
frase “Graças à agricultura, o 
homem vive em sociedade”.

Outro bloco trouxe foliões 
representando várias nações 
e o slogan “Brasil: um país de 
povos unidos”. Para fechar, os 
veteranos: 65 anos de união 
em Holambra. As camisetas, 
marcando cada época, foram 
expostas; integrantes distri-
buíram rosas e teve até uma 
partida de futebol.    

►
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“Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade, a praga 
do elogio não te altera o modo justo de ser, e, ainda mesmo que te categorizem à conta 

de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto, e, 
guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura 

percebe a vida do ponto de vista em que se coloca”. Livro: O Espírito da Verdade 

Muitas flores, de todas 
as cores! Na tarde de 
terça-feira, quem foi 
prestigiar o desfile de rua 
em Holambra voltou para 
casa com muitas flores: 
como o carnaval de rua 
recebe o nome de ‘Flores 
e Cores’, os organizadores 
contam com o apoio 
das cooperativas para 
presentear o público 
com muitas rosas. Além 
das cooperativas, alguns 
blocos que reúnem 
produtores – como o 
Veteranos – entram no 
mesmo ritmo e colaboram 
para o carnaval da cidade 
ser considerado “diferente, 
único”. Mas além das 
flores, tem outros mimos, 
como sorvetes e farofinha 
de stroopwafel, entregues 
pelos organizadores. 
Assim, o Grupo dos 
Onze não se cansa de 
atravessar a avenida para 
presentear o público. 
Para completar, outros 
blocos distribuem itens 
que casam com o tema: 
este ano, por exemplo, 
o bloco dos agricultores 
entregou limões! Mais um 
diferencial do carnaval de 
Holambra!   

Público recebe 
brindes na 
avenida! 
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A loja de atendimento e a sede 
administrativa da Águas de Ho-
lambra atenderão com horário 
especial hoje: das 8h às 15h. O 
expediente será retomado, nor-
malmente na segunda-feira. 
Nesse período, o atendimento 
operacional com captação, tra-
tamento e distribuição de água 
potável e coleta e tratamento 
de esgoto continuará normal-
mente. Em casos emergenciais, 
a concessionária poderá ser 
acionada 24 horas pela Central 
de Atendimento 0800 595 3333 
(para ligações de telefone fixo) e 
(19) 3512-3411 (para ligações de 
telefone celular) e, de segunda a 
sábado, das 8 às 20 horas, pelo 
(19) 9 7405-9200 (WhatsApp). 

A alameda é o local ideal e o 
fato do desfile reunir crianças, 
jovens, adultos e idosos 
transforma o carnaval da 
cidade em um evento familiar. 
Na tarde de terça-feira, as 
nuvens anunciavam que a 
chuva chegaria a qualquer 
momento, mas, mesmo assim, 
o público apareceu em peso 
e lotou a alameda. Alguns 
levaram até bancos, medida 
já adotada pelas famílias que 

moram na proximidade.  
Este foi o primeiro ano de 
Renata e João Oliva em 
Holambra. O casal, de Mogi 
Guaçu, justificou a escolha: 
o desfile acontece durante o 
dia e reúne um público bem 
família. “Ouvimos que aqui 
é tranquilo, então viemos 
conferir. E é muito melhor por 
ser durante o dia”. 
A psicóloga Cristiane Mendes 
Fagundes da Costa foi para a 

Alameda com a família e disse 
que já esteve dos dois lados: 
desfilando com o marido Luís 
e, após a chegada do filho, 
passou a ficar na torcida. 
“Prestigiamos o desfile desde 
sempre. Acho muito família e 
então a gente vem curtir. Não 
tem violência, é um brincar 
gostoso, que remete à nossa 
infância. Não perco!”.  
A gerente administrativo 
Evânia Godoy, de Holambra, 

também foi conferir a 
criatividade dos foliões com 
a família. “Venho para curtir, 
pois todos são muito criativos 
e trazem temas atuais para a 
avenida. É bem família”, disse, 
ao apostar numa referência ao 
Coronavírus. 
Misturados ao público, 
os jurados aguardavam 
o desfile para pontuar os 
blocos. No final, garantiram: a 
classificação foi justa!  

E a chuva, que ensaiava cair, 
também não decepcionou, 
mas veio logo no final, por 
volta das 16h, quando os 
últimos blocos entravam no 
espaço na premiação. No 
palco, a Banda PopMind, que 
animou o baile à fantasia do 
Clube, garantiu a integração 
de todos: muitos caíram 
na folia debaixo de chuva, 
um alívio após o samba na 
avenida. 

Público garante: em Holambra, carnaval é familiar! 

Águas de Holambra 
atende hoje em 
horário especial
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● EMPREGOS ●

PIZZAIOLO E AJUDANTE DE PIZZAIOLO 

Com experiência 
Para trabalhar diariamente a partir 
das 16hs.

Interessados entregar currículo na Rua 
Primavera, 1441 - Centro – Holambra

Empregada doméstica
Para todo o serviço de uma casa com três adultos. 
Dias de trabalho: segundas, quartas,  sextas e sábados. 
Salário: R$1.200,00. 
Deixar nome, endereço, telefone, idade e duas referências 
de trabalhos anteriores, na sede do Jornal da Cidade.  

● DIVERSOS ●

Vendo Chácara 
em Artur Nogueira: 

• 500 Mts.  ......................................R$20 mil 
• 1000 Mts ......................................R$30 mil 
• 1500 Mts ......................................R$40 mil 
• 2000 Mts ......................................R$55 mil 
• 5000 Mts  ...................................R$100 mil

Telefone (19)99759-8404 

Aceito carro, moto e caminhonete  Durante a Operação Carnaval realizada pelo 26º Bata-
lhão de Polícia Milita – que abrange as cidades de Mogi 
Guaçu, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Jaguariúna, Pedreira, 
Holambra, Itapira e Santo Antônio de Posse – foram 
fiscalizados 569 automóveis e 294 motocicletas, sendo 

que cinco veículos (produtos de roubo ou furto) foram 
localizados, sete pessoas foram presas e cinco procu-
rados foram capturados. No período foram registrados 
36 Boletins de Ocorrências e, desse total, três foram de 
tráfico de drogas. 

PM divulga balanço do carnaval 

A Renovias registrou movimento de 133 mil veículos 
no Pedágio de Jaguariúna (sentido Campinas/sul de 
Minas Gerais) durante o Carnaval – de 21 a 26 de feve-
reiro. Durante os cinco dias foram realizados 712 aten-
dimentos aos usuários, incluindo serviços de guincho, 
socorro mecânico e atendimento pré-hospitalar. O 
Centro de Controle de Operações (CCO) da Renovias, 
que funciona 24 horas por dia, atendeu 723 chamados, 
tanto pelo 0800 quanto pelos fones de emergência. 
Houve o registro de 25 acidentes, com 17 vítimas leves 
e cinco graves. 
Além da fiscalização de rotina, foram realizadas ações 
pela Polícia Militar Rodoviária, que contaram com o 
apoio da concessionária. Panfletos foram entregues 
para motoristas, ciclistas e motociclistas, com a finali-
dade de conscientizar sobre as boas atitudes que de-
vem ser tomadas nas rodovias. 

133 mil carros passaram pelo pedágio 
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gara-
gem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 suí-
te), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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Pedro Jardinagem: Plantio, 
corte e manutenção. Poda de 
arvores, gramas e cerca viva 
com motosserra. Telefone (19) 
99259-4027 / 99630-2078 

Tratamento dos Pés: Para 
cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga 
plantar (olho de peixe), unha 
encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Po-
dóloga. Telefone: (19)3802-
1079 / 99291-8296. 
 
Aulas de pintura em tela: Pro-
fessora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo 

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

(19) 3802.4792   |  98352-1696
(19) 3802 13 45    |  98232-3651

LOCADORA E
TRANSPORTE

sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas 
e novas tendências. Técnica 
profissional de ampliação. Li-
gue 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. 

Gurgel  Carajás 86  motor 
Ap. 2,0 85mil km rodados 
Kit gás no documento pneus 
novos documentação ok 
R$16.000,00 aceito troca./ 
Charrete  marfim para pônei 
engate para petiça de 1m 
15 cm  R$5.000,00/2 burros  
(19) 99196-5737

● VENDO ●

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

LOCAÇÃO COMERCIAL - HOLAMBRA
- IMIGRANTES:  Sala com banheiros (85m²)
- CENTRO:  Sala com banheiro 50m²  (Galeria)
- GIRASSÓIS DE HOLANDA : Barracão - 243m²
- JD DAS TULIPAS: Barracão 350m²
- MORADA DAS FLORES: Barracão - 241m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 95m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 202m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CENTRO: Terreno de 510m² c/02 casas (uma de 
180m² com 04 dorms e outra de 70m² com 02 
dorms) - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : PREÇO 
DE OPORTUNIDADE - Terreno   de 5890m² - com 
casa ampla, chalés, piscina, quintal gramado e ar-
borizado
- CONDOM. VILLA DE HOLANDA: CASA: 04 
dorms (02 sts), 03 salas, lareira, cozinha, lavande-
ria. Área com churrasqueira, forno a lenha, ban-
heiros, piscina e quintal. (1950m² c/ 512,95m² ac ) 
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms 
(sendo 01 suíte), sala ampla, banheiro, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com fogão e forno a 
lenha (406m² c/ 166m² ac) + 01 terreno de 406m² 
livre de construção
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms, 
sala de TV/estar, banheiro, cozinha, lavanderia, 
banheiro externo e garagem (406m² c/ 107m² ac)
- PQ RESID. DOS IMIGRANTES : SOBRADO: 04 
dorms com armários planejados, sala 02 ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem com portão automático.
- JD HOLANDA: CASA:  03 dorms (01st), banh so-
cial, cozinha com armários, lavanderia fechada e 
quintal (300m² terreno com 147m² de ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro social. 
Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 dorms 
(01st), sala/cozinha, banheiro social, lavanderia 
(250m² c/ 55m² ac)
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL 
- PRAIA GRANDE/SP: GUILHERMINA: 
APARTAMENTO - 02 dorms(01st), banh. social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia (700m da praia)
- STO ANT. DE POSSE: JD VILA RICA II - 
SOBRADO: 03 dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 
lavabo, despensa e área de serviço. Aquecimento 
solar, cisterna de 1.500L, garagem para 04 carros. 
(terreno de 300m² com 270m² a/c)
___________________________________

TERRENOS A VENDA - HOLAMBRA
- COND. FLOR D’ALDEIA: 440m² / 360m²
- COND. PORTAL DO SOL: 474m² / 540m (coml)
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado
- IMIGRANTES: 300m² /  309,62m (lote misto)
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- COND NOVA HOLANDA: 406m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

(ENGENHEIRO COELHO)
- RECANTO DA VINCE : 02 terrenos juntos - de 
250m² cada - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, banh, 
sala de jantar, coz, lavanderia com banheiro
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
quintal amplo e gramado
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, co-
zinha, banheiro externo e lavanderia
- MORADA DAS FLORES: CASA - 02 dorms 
(01 st), banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem + uma edícula  com 01 dorm, sala/
cozinha e banheiro
- GROOT: CASA - 03 dorms, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro e lavanderia
- JD DAS TULIPAS: CASA - 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro , sala, sala de jantar/cozinha, lavande-
ria, área com churrasqueira.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banh social, sala de estar, sl 
jantar, cozinha, copa, lavanderia com banheiro.  
- STO ANT. DE POSSE (RINCÃO): CASA - 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- STO ANT. DE POSSE (PEDRA BRANCA): 
CASA - 03 dorms, sala, cozinha, banheiro, la 
vanderia, portao automático
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EditalHolambra, 28 de fevereiro de 202014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital e conforme o Artigo 38, § 1º, da Lei 5764/71, 
ficam os senhores associados da COOPERFLORA – COOPERATIVA 
DOS FLORICULTORES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, convocados 
a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se 
no dia 13 de março de 2020, na sede da Cooperflora – Coopera-
tiva dos Floricultores, situado à Estrada Municipal HBR 40, Km 01, 
Zona Rural, Cidade de Holambra, Estado de São Paulo, às 15:00 h, 
em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 dos co-
operados; às 16:00 h, em segunda convocação, com a presença 
mínima de metade mais um dos cooperados; às 17:00 h, em ter-
ceira convocação, com um mínimo de 10 (dez) cooperados, para 
deliberarem sobre a ordem do dia, seguinte:  

a) Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanha-
dos do PARECER DO CONSELHO FISCAL, referente ao exercício 
fiscal do ano de 2019, compreendendo:
- Relatório da gestão;
- Balanço patrimonial do exercício;
- Demonstrativo da conta “sobras ou perdas”
- Relatório dos Auditores Independentes
b) Dar destinação ao resultado apurado e aprovado referente à 
conta “Sobras ou Perdas”.
c) Ratificação Orçamento 2020.
d) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal, Efetivos e Su-
plentes, para o Exercício de 2020.
e) Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de repre-
sentação para os membros do Conselho de Administração, bem 
como o da cédula de presença, para os membros do Conselho 
Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões.
f) Outros.

OBSERVAÇÕES:
1º - Para efeito de quorum informa-se que a Cooperflora – Coope-
rativa dos Floricultores tem hoje 84 associados em condições de 
voto, conforme lei e estatuto.

Holambra, 17 de fevereiro de 2020.

RICHARD DE WIT
Presidente Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
DE INSUMOS HOLAMBRA

CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam os Senhores associados da Cooperativa Agropecuária de 
Insumos Holambra, convocados para a Assembleia Geral Ordiná-
ria, que realizar-se-á no dia 12 de Março de 2020, na 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, em primeira convocação, às 15h00, com a presença 
de 2/3 do número total de associados ou em segunda convoca-
ção,  às 16h00, com a presença da metade mais um do número 
de associados ou em terceira e última convocação, às 17h00, com 
a presença mínima de 10 associados, conforme normas estatutá-
rias, para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:
I – Prestação de Contas do Conselho de Administração, consubs-
tanciada pelo Relatório Anual da Administração do exercício findo 
em 31.12.2019, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício;
b.) Balanço Patrimonial;
c.) Demonstração do Resultado do Exercício;
d.) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e.) Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Indepen-
dentes.
II – Proposta de Destinação dos Resultados.
III – Eleição dos Componentes do Conselho Administrativo.
IV - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.
V – Fixação do Valor da Verba de Representação para o Presi-
dente, bem como o da Cédula de Presença, para os demais 
Conselheiros Administrativos e Fiscais, pelo comparecimento às 
respectivas reuniões.

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da Assembleia, o 
número de associados nesta data é de 420 (quatrocentos e vinte).

Holambra, 28 de fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ nº 59.022.046/0001-54

Edital de Convocação
de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores Associados da Associação Prínci-
pe Bernardo, CNPJ nº 59.022.046/0001-54, regularmente cadas-
trados, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
10 de Março de 2020 em primeira convocação às 18:00 horas, em 
segunda às 18:30 horas, na Sede da Associação Príncipe Bernardo, 
na Alameda Mauricio de Nassau, nº 427, Centro, nesta Estância Tu-
rística de Holambra para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas exercício 2019;
2. Relatório de atividades desenvolvidas em 2019;
3. Planejamento para o ano 2020.
4.        Eleição Gestão dos membros para 
• Diretoria 
• Conselho Fiscal 
• Deliberativo no período de 2020 a 2022.

Holambra, dia 21 de Fevereiro de 2020. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente

Associação Príncipe Bernardo

Declaro que o presente edital foi afixado na sede da entidade e 
enviado aos associados nesta data;
Declaro que para efeito de quórum a entidade possui 30 (Trinta) 
associados com direito a votar.

Passada a folia e os gas-
tos tradicionais com 
IPTU, IPVA, material es-
colar e férias de verão, 
vem a preocupação 
com o planejamento 
financeiro para não 
passar aperto ao longo 
do ano. De acordo com 
uma pesquisa divulga-
da pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confede-
ração Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL), 
guardar dinheiro é a 
principal meta finan-
ceira dos brasileiros em 
2020 (49%).  
A gerente de Desenvol-
vimento de Negócios 
da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Adriana Zando-
ná França, explica que 
para a realização das 
metas é importante or-
ganizar o orçamento. 

Confira dicas.  
1- Descubra quanto 
ganha e quanto gasta  
O primeiro passo é des-
cobrir o valor total da 
renda e identificar os 
gastos. As informações 
podem ser colocadas 
em uma planilha sim-
ples. “Com esses dados 
é possível identificar e 
cortar o supérfluo e ain-
da estimar e se preparar 
para gastos mais sazo-
nais como datas come-
morativas, aniversários, 
pagamento de impos-
tos. Também é impor-
tante levar em conside-
ração imprevistos que 
podem ocorrer ao longo 
do ano”, explicou. 

 2- Economize primei-
ro e só depois gaste  
Seis em cada 10 bra-
sileiros compram por 

Dicas para planejar a vida 
financeira após o Carnaval

impulso. A informação, di-
vulgada em 2018, aponta 
que uma parte considerá-
vel dos gastos é feita com 
compras desnecessárias. 
“É importante refletir so-
bre a necessidade de cada 
compra separando um 
valor para os objetivos 
que podem ser de curto, 
médio ou longo prazo. As 
compras, especialmente 
de menor valor, devem ser 
feitas à vista”. 

3- Invista no hábito de 
poupar 
Para conseguir realizar 
compras à vista, é preciso 
economizar. Vale sepa-
rar um valor mensal fixo, 
como 10% da renda, para 
reserva financeira. Além 
de se beneficiar com os 
juros, o poupador conse-
guirá melhores condições 
com o pagamento à vista.  

4- Oferta: pense 2 vezes 

Ao se deparar com uma 
promoção, é importante 
refletir sobre as reais vanta-
gens do valor apresentado 
e a necessidade do produto.  

5- Procure investimentos 
adequados ao seu perfil  
É possível escolher dife-
rentes opções de investi-
mentos com produtos que 
atendem os perfis mais ar-
rojados e os mais conser-
vadores, que buscam me-

nor rentabilidade e maior 
segurança.   

6- Educação financeira 
nunca é demais 
É importante investir no 
conhecimento para buscar 
as melhores maneiras para 
administrar e investir o di-
nheiro. Vale procurar publi-
cações que são referência 
sobre o tema e promover 
conceitos de educação fi-
nanceira desde a infância.  
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Março começa com muito 
esporte em Holambra: do-
mingo, dia 1º, a cidade rece-
berá  duas etapas do circuito 
de triatlo “Go Tri”, organizado 
pela A3 Sport. A prova – um 
esporte olímpico composto 
por natação, ciclismo e corri-
da – terá largada do Parque 
Van Gogh a partir das 8 ho-
ras e irá reunir cerca de 250 
atletas de diversos pontos do 
país. O evento é aberto ao pú-
blico interessado em assistir. 

A competição conta com 
dois tipos de percursos: 
short, com 750 metros de 
natação, 20km de ciclismo 
e 5km de corrida; e olímpi-
co, com 1,5km de natação, 
40km de ciclismo e 10km de 
corrida. “Holambra tem as 
características que a gente 

Holambra recebe prova de triatlo Santa Dulce inspira cartaz
da Campanha da Fraternidade

precisa para fazer uma pro-
va de padrão internacional”, 
explicou o organizador Ta-
rek El-Khatib. “Este é um ano 
olímpico e vamos receber 
em nossa cidade atletas de 
bom nível nesta modalida-

de”, comentou o diretor mu-
nicipal de Esportes, Jander-
son Adriano Ribeiro, o Chiba. 
“Competições como essa 
merecerem ser prestigiadas 
e são um grande incentivo 
para a prática esportiva”. 

Paróquia de Jaguariúna faz retiro  
quaresmal no próximo domingo

Com o início da Quares-
ma, na última quarta-feira, a 
igreja católica se volta para a 
Campanha da Fraternidade 
que, este ano, vem com o tema 
“Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso” e o lema bíbli-
co “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele”, baseado na pa-
rábola do bom samaritano.

O cartaz da Campanha da 
Fraternidade remete à Santa 
Dulce que, durante sua vida, 
teve como lema ajudar o pró-
ximo. Da Paróquia de Santa 
Dulce de Jaguariúna, Gustavo 
Henrique Balbino destacou 
que o tema será trabalhado 
durante o ano inteiro, em to-
das as pastorais, incluindo as 
catequeses. 

A Campanha da Fraterni-
dade, explicou Gustavo, é um 
movimento da Conferência 
dos Bispos do Brasil e faz um 
convite a toda igreja para, na 
época da Quaresma, quando 
celebra-se o recolhimento de 
Cristo no deserto, “olhar de 
forma especial para as cau-
sas sociais, para os irmãos 
que sofrem”. “Cada ano tem 
um tema e ficamos muito fe-
lizes de, neste ano, remeter à 
vida de Santa Dulce. Mas em 
todos os momentos de vida 
como cristão, e não apenas 

na Quaresma, temos de ir 
ao encontro do nosso irmão 
que sofre, assim como o bom 
samaritano, que é o lema da 
campanha”.

Neste domingo, dia 1º de 
março, a Paróquia promoverá 
um retiro quaresmal, aberto 
a todos os interessados, das 
8h às 15h, na Igreja de Santo 
Antônio. Gustavo adiantou 
que vão discutir o tema que 
sempre foi seguido por Santa 
Dulce. “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele. Este foi o lema 
de Santa Dulce que, vendo a 
situação de seus irmãos po-
bres, se pôs a serviço deles, 
cuidando e amparando nas 
mais diversas necessidades”.

Gustavo enfatizou que a 
Paróquia também segue este 
“chamado de Deus, de cuidar 
dos nossos irmãos”. “Hoje 
contamos com pastorais, 
como os Vicentinos e da Saú-
de, que realizam um trabalho 
de visita nas casas, levando 
um a palavra amiga, um ali-
mento e até atendimento 
com profissionais da área da 
saúde, como psicólogos e mé-
dicos. Também fazemos um 
levantamento dos doentes da 
nossa Paróquia com o objeti-
vo de atender as suas carên-
cias”. (HV)
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Funcional dance: modalidade atende toda a família! 

Sem limite de vagas, aulas acontecem em vários bairros e são abertas para participantes a partir dos 10 anos 

a partir de 10 anos até a 
melhor idade”, é permitida 
a junção de idades diferen-
tes em uma mesma turma, 
além de contribuir para a 
integração de todos. “É uma 
oportunidade para reunir a 
família, fazendo com que 
todos possam praticar ati-
vidades coletivas no mes-
mo horário, beneficiando o 
convívio familiar, nem sem-
pre possível devido à cor-
reria do dia-dia”. 

Desde o início das aulas, 
o número de participantes 
cresce a cada semana, che-
gando a 30 em cada tur-
ma (bairro). “O legal desta 
modalidade é que não tem 
limite de alunos para par-
ticipar. Basta realizar a ins-
crição, ser um aluno parti-
cipativo e evitar faltas para 
obter bons resultados”. As 
inscrições podem ser feitas 
com a professora, nos dias 
de aula, ou no departamen-
to. As aulas tem duração 
média de uma hora. “As pri-
meiras aulas foram sensa-
cionais. A energia dessa ga-
lerinha é mágica, são todos 

participativos e fui muito 
bem recebida por cada alu-
no”, completou. 

As aulas, sempre a par-
tir das 19h20, acontecem 
às segundas-feiras no bair-
ro Imigrantes (Praça da 
Bíblia), às terças-feiras no 
Palmeiras (na quadra da 
escola), às quartas-feiras 
no Pinhalzinho/Fundão 
(unidade de saúde) e às 
quintas-feiras no centro 
(ginásio de esportes). 

Melhorar a autoestima 
foi um dos fatores que le-
vou a holambrense Dul-
cinéa Borges dos Santos 
Costa, de 40 anos, a se ins-
crever nas aulas de Funcio-
nal Dance e já se sente me-
lhor desde a primeira aula. 
Ela comentou que antes 
fazia caminhada, mas sem 
ter dias certos. “Ter moda-
lidades perto de casa facili-
ta muito”, disse, ao comple-
tar que tem participado de 
aulas em todos os bairros. 
“A professora é excelente e 
acredito que as aulas farão 
muito bem para o meu cor-
po e para a minha mente”.

Fundão Ginásio de Esportes

Palmeiras Imigrantes

Helga Vilela

Se a falta de opção gra-
tuita perto de casa e/ou a 
dificuldade para deixar as 
crianças sozinhas em casa 
eram desculpas para o ho-
lambrense não praticar uma 
atividade física, agora não 
será possível usá-las mais: 
desde fevereiro, o Depar-
tamento Municipal de Es-
portes lançou a modalidade 
Funcional Dance, aberta a 
todos os moradores, e com 
aulas em vários bairros. 

As aulas, comandadas 
pela educadora física Gés-
sica Belizario, mesclam 
movimentos de exercícios 
com a dança, contribuindo 
para uma melhora no  con-

dicionamento físico e coor-
denação motora dos parti-
cipantes e até auxiliando 
na perda de peso. 

Géssica informou que a 
ideia surgiu a partir do dire-
tor de Esportes, Janderson 
Ribeiro (Chiba), uma vez 
que a administração busca 
alternativas para levar ativi-
dades físicas até o cidadão. 
“Tive a liberdade de propor 
uma alternativa que englo-
basse o que ele procurava 
e, com pesquisas, chega-
mos ao Funcional Dance. A 
intenção é levar atividades 
funcionais de uma forma di-
ferente até os moradores e 
o Funcional Dance foi uma 
escolha excelente”. 

A professora citou que 

a coletividade foi um fator 
determinante: como a aula 
é indicada “para crianças 


