
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVIII / Nº 1407 / Holambra, 8/7/2022

Um dos principais pontos turísticos do estado de São Paulo, o Moinho Povos Unidos de Holambra contará com uma série de atrações para 
comemorar seus 14 anos. Muito mais que um ponto de encontro, visitação e local para fotos, o monumento é uma referência da cultura 
holambrense, formada por holandeses e brasileiros. Por isso, as comemorações serão amanhã e no domingo e terão apresentações da Orquestra 
de Viola Caipira, Grupo de Dança Folclórica e Coral Harmonia, da cidade. O evento ainda contará com a exibição da Orquestra Sinfônica Jovem 
de Artur Nogueira. Além disso, haverá atividades para criançada e um mergulho em algumas tradições holandesas, como jogos típicos. 5

Holambra tem o 
melhor desempenho 
na geração de 
empregos da RMC

Departamento  
de Saúde registra 
99 novos casos 
em 7 dias7 3

Muita lama, 
competição e alegria 
marcam a 47ª Gincana 
de Charretes 9

Moinho de 
Holambra: 
mais que 
um ponto 
turístico
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Opinião2
O Moinho Povos Unidos, cons-

truído há 14 anos, durante a 
administração de Celso Capato, 
uniu grande parte da sociedade 
civil organizada, especialmente 
a de origem holandesa, que viu 
na proposta a construção de um 
marco para Holambra. 

O moinho atrai turistas o ano 
inteiro, encanta as pessoas, faz 
a alegria das crianças e das fa-
mílias que, atendidas pelos mo-
leiros, exploram o monumento, 
compreendem seu funcionamen-
to e aprendem um pouco da his-
tória dos holandeses que imigra-
ram pra cá no século passado.

Um monumento “vivo” de tal 
monta, exige manutenção e visto-
ria constantes, pois não se trata 

de apenas uma representação. 
É um moinho de verdade, com 
todas as suas particularidades 
feitas de madeira, pedra e metal, 
para moer o trigo e transformá-
-lo em farinha, como há séculos, 
apenas usando a força do vento.

Cabe destacar, na missão de 
administrar o  moinho,  a cria-
ção da  Associação Moinho Povos 
Unidos, composta atualmente pe-
las seguintes pessoas: Presidente: 
Gilberto Wigman; Vice presiden-
te: Antônio Hulshof,; Primeiro 
secretário: Sônia Pottes; Segundo 
Secretário: Marja Timmermans; 
Tesoreiro: Oduvaldo Pinto.

Na empreitada de manuten-
ção o grupo conta com sete mo-
leiros: Gilberto Wigman, Theo Ko-

edooder, Joseph Eltink, Jan Eltink, 
Guus Stoltenborg, Flores Weele, 
Antônio Hulshof. Como ajudan-
te dos moleiros conta com Dick 
Schoenmaker, Wim Koornstra e 
Antoan de Winter. Na comunia-
ção tem o apoio de Ivonne de Wit. 

Estes  grupo de homens e 
mulheres desprendidos usam 
seu tempo livre para,  gratuita-
mente,  garantir à Holambra o 
funcionamento do seu principal 
monumento turístico e aos turis-
tas momentos de lazer e cultura. 
Todos podem contribuir para sua 
manutenção. Basta acessar o site 
https://www.moinhopovosuni-
dos.com.br/

Valorize sua cidade.

Moinhos Povo Unidos
Histórias de Dona Ilda

35 anos, sempre dizia nas 
horas de aflição: Oh! Meu 
Deus! Dai-me coragem, paci-
ência e resignação!

A coragem dá forças para 
continuarmos lutando, a pa-
ciência nos acalma e por seu 
prisma podemos ver o céu 
sempre azul e a resignação 
nos faz aceitar os fatos que 
não conseguimos mudar.

E assim, até seus 91 anos, 
sempre agiu dessa manei-
ra, vivendo muito bem com 
meu pai, num verdadeiro 
“mar de rosas”, um italiano 
de nascimento, mas brasilei-
ro de coração, rigoroso prin-
cipalmente com seus filhos a 
quem transmitiu sempre sua 
honestidade e retidão de 
caráter. Há diversos ditados 
abordando esse tema. Entre 
eles há um que diz: “Quem 
planta ventos colhe tempes-
tades!”. Outra abordagem 
nesse sentido é a “Lei do re-
torno”, ou também “Aqui se 
faz e aqui se paga!”.

Portanto, devemos ter 
sempre como foco a alegria, 
a felicidade e o respeito ao 
próximo, já que em tudo isso 
está implícita a “Lei do retor-
no”, ou seja o próprio eco.

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Os EUA registraram 10 
massacres com armas no fim 
de semana (4 de julho) so-
mando mais de um ataque a 
tiros por dia em 2022. 

No subúrbio de Highland 
Park, em Chicago, um ho-
mem armado disparou tiros 
de um telhado com vista 
para um desfile da Indepen-
dência, matando seis pesso-
as e ferindo dezenas, no mais 
recente episódio de violência 
armada nos Estados Unidos.

Com os novos ataques, o 
país agora tem um total de 
269 mortos em tiroteios só 
no ano de 2022, segundo le-
vantamento realizado pelo 
Poder360 com base em da-
dos do Gun Violence Archive.

E o Presidente Joe Biden, 
dos EUA, não consegue der-
rotar o “lobby” das armas, a 
poderosa National Rifle Asso-
ciation (NRA), cada vez mais 
forte e sempre com base na 
Constituição em vigor rati-
ficada em 1791, a Segunda 

Emenda que estabelece: 
“Sendo necessária uma milí-
cia bem ordenada para a se-
gurança de um Estado livre, 
o direito do povo a possuir e 
portar armas não poderá ser 
violado”. 

Por aqui, no Brasil pacifis-
ta, registraram-se nos últimos 
anos manifestações do Presi-
dente da República a respeito 
e nos seguintes termos:

“Eu quero todo mundo 
armado. Que povo arma-
do jamais será escravizado” 
(maio 2019)

Mais à frente, novo gesto:
“Somente os ditadores 

temem o povo armado. Eu 
quero que todo cidadão de 
bem possua sua arma de 
fogo para resistir, se for o 
caso, à tentação de um dita-
dor de plantão” (maio 2022)

Brasil e Estados sempre 
foram países aliados, mas 
com perfis diferentes. So-
mos um povo pacífico – em 
que pese o preocupante 

crescimento da violência – 
enquanto nossos irmãos do 
Norte, belicistas por excelên-
cia, estão permanentemen-
te envolvidos em conflitos 
“legais ou não” e sempre em 
terras alheias. 

Nosso país, como alguns 
outros latino-americanos, se 
identifica, sobremodo, com 
hábitos e costumes “made 
in USA”. Haja vista a predis-
posição do Presidente da 
República de “liberar geral” 
o porte e uso de armas no 
país, o quadro e estatísticas 
apresentados –- quem sabe - 
possam fazê-lo reconsiderar 
de suas intenções.

Caso contrário, com a 
caneta e o Congresso Fede-
ral constituído como está 
não lhe será difícil criar uma 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) incluindo um 
artigo à imagem da dita nor-
te-americana. 

God bless America... e o 
Brasil também!

Deus abençoe o Brasil

Um pai e seu filho cami-
nhavam juntos por uma 
montanha. De repente o 
menino levou um tombo e 
se machucou.

- Ai!!!, ele gritou.
E lá longe do outro lado do 

vale, ouviu o mesmo grito:
- Ai!!!
Daí ele exclama:
- Quem é você?, e ouve a 

mesma resposta.
E continua:
- Seu covarde!!!
E ouve: Seu covarde!!!
Preocupado e aflito, o me-

nino pergunta ao pai o que 
era aquilo!

- Meu filho, chamam isso 
de eco.

Podemos comparar esse 
fenômeno com nossa vida, 
porque ela nos dá de volta 
tudo o que fazemos ou di-
zemos: Tudo de bem ou mal 
que fazemos aos outros, a 
vida nos devolve.

A falta de honestidade, a 
inveja, a incompreensão, a 
falta de polidez, a grosseria, 
a vida nos devolverá com ju-
ros e correção.

Nossa vida é o reflexo de 
todas as nossas ações. Se 
dermos amor, carinho, com-
preensão aos que nos ro-
deiam, com certeza, como 
um eco, receberemos tudo 
de volta, fazendo-nos usu-
fruir daquela que se chama 
felicidade.

Fui criada ouvindo minha 
mãe que, educando quatro 
filhos e lecionando durante 
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Casos de Covid-19 diminuiram  

comparados aos da semana passada

Representantes da Saúde de 25 municípios 
participarão de seminário em Holambra

Holambra confirmou na 
última semana 99 novos 
casos de Covid-19, segundo 
balanço do Departamento 
Municipal de Saúde divul-
gado nesta quarta-feira, dia 
6 de julho. No último levan-
tamento, em 30 de junho, 
foram 111. A cidade con-
tabiliza, desde março de 
2020, 4.664 registros e 20 
óbitos. O bairro Imigrantes 
soma 1.184 confirmações, 
seguido do Fundão com 
410 e do Centro com 399.

A imunização contra a 
doença ocorre regularmen-
te na cidade às segundas 
e quartas-feiras, das 8h às 

12h e entre 13h e 15h, nos 
PSFs Imigrantes e Santa 
Margarida. No Palmeiras a 

aplicação das doses é rea-
lizada às terças-feiras, en-
tre 8h e 12h. No Fundão, 

o atendimento, também na 
terça, se dá das 13h às 15h.

São distribuídas 1ª ou 2ª 
dose para moradores acima 
de 5 anos e 3ª dose para ho-
lambrenses com mais de 12. 
A 4ª dose é aplicada em pro-
fissionais da saúde e pes-
soas com 40 anos ou mais 
que tomaram a 3ª dose há, 
pelo menos, 4 meses. Para 
a imunização é necessário 
apresentar documento ofi-
cial com foto. No caso de 2ª, 
3ª ou 4ª dose é preciso levar 
ainda o comprovante de va-
cinação anterior. Menores 
de idade devem levar docu-
mento oficial com foto, CPF 

ou Cartão SUS. Na ausência 
do pai, mãe ou responsável 
legal é necessário apresen-
tar, preenchido, o termo dis-
ponível em www.holambra.
sp.gov.br, na aba Serviços, 
Vacina: Termo de autoriza-
ção.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gri-
pais leves é ir até a unidade 
de saúde mais próxima de 
casa. Já pessoas que tive-
rem febre alta persistente 
e dificuldade para respirar 
devem procurar o atendi-
mento de urgência e emer-
gência na Policlínica Muni-
cipal.

“Para este encontro, con-
taremos com importantes 
nomes da área da saúde que 
irão compartilhar conheci-
mentos e nos auxiliarão a 
dar este importante passo 

em termos de informação e 
atualização aos 25 municí-
pios consorciados”, explicou 
o presidente do Cismetro, 
Marco Antônio de Oliveira, 
prefeito de Morungaba.

de 25 municípios do Estado 
para um seminário promovi-
do pelo Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde na Região 
Metropolitana de Campinas, 
o Cismetro. O encontro tem 
como tema central a supera-
ção dos desafios pós-Covid 
por meio da tecnologia e da 
medicina digital. Entre 8h 
e 12h30, seis palestrantes 
abordarão temas como solu-
ções e avanços por meio dos 
consórcios de saúde, teleme-
dicina, além de tratamentos 
das sequelas da doença e 
gestão de medicamentos.

O Teatro Municipal de 
Holambra recebe nesta sex-

ta-feira, dia 8 de julho, repre-
sentantes da área da saúde 

O Cismetro
O Cismetro foi fundado em 2014 e conta hoje com 25 
municípios integrados, atendendo quase dois milhões 
de pessoas. A finalidade do consórcio é realizar ações 
conjuntas em saúde, gerando produtividade, qualidade 
e agilidade nos serviços públicos prestados.
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Estudantes da rede municipal recebem óculos 

de grau do Projeto Primeiros Olhares
A Prefeitura de Holambra 

realizou nesta quinta-feira, 
dia 7 de julho, no Salão da 
Terceira Idade, a entrega de 
óculos para estudantes da 
rede pública municipal de 
ensino que participaram da 
2ª etapa do Projeto Primei-
ros Olhares, uma iniciativa 
do Fundo Social de Solida-
riedade em parceria com os 
departamentos municipais 
de Educação, Saúde e Pro-
moção Social. 

O mutirão oftalmológico 
contemplou alunos do 1° ao 
5° anos e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). Entre 
os meses de março e abril, 
689 estudantes passaram 
por triagem na unidade de 
ensino em que estão matri-
culados. O processo incluiu 
a realização de um teste de 
acuidade visual para veri-
ficar se o aluno apresenta-
va alguma dificuldade para 
enxergar. 114 foram dire-
cionados para um médico 
especialista. Após consulta, 
foi verificada a necessida-
de de uso de óculos para 65 
deles. As lentes e armações 
foram adquiridas pelo mu-
nicípio.

“O Primeiros Olhares é 
um projeto que nos orgu-
lha e pelo qual temos muito 
carinho. Conversando com 
os familiares, vemos a dife-
rença que os óculos fazem 
no dia a dia das crianças, 
sobretudo na rotina esco-
lar”, contou a primeira-da-
ma Yvonne Schouten Capa-
to, presidente voluntária do 
Fundo Social. “É uma ação 
que amplia condições de 
aprendizado, dando opor-
tunidades iguais a todos os 
estudantes, e que contribui 
para a saúde e o bem-estar 
dos alunos”.
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Aniversário de 14 anos do Moinho será 

celebrado com Sinfônica e atrações gratuitas
A Associação Povos Uni-

dos prepara um espetáculo 
imperdível para celebrar os 
14 anos do Moinho de Holam-
bra, o maior monumento tu-
rístico da região de Campinas. 
Serão dois dias de festa, em 9 
e 10 de julho, das 10h às 17h, 
com diversas atrações gratui-
tas. O evento será realizado 
por meio de parceria com a 
Prefeitura.

No sábado, dia 9, às 11h, 
está prevista a apresentação 
da Orquestra de Viola Caipira 
de Holambra. Às 15h será vez 
do Grupo de Dança Folclórica 
Holandesa marcar presença. 
No dia seguinte, 10 de julho, 
às 11h, o Coral Harmonia en-
tra em cena, seguido às 15h, 
para fechar as comemorações 
em grande estilo, pela apre-
sentação da Orquestra Sinfô-
nica Jovem de Artur Nogueira.

De acordo com Ivonne de 
Wit, integrante da Associação 
responsável pela gestão do mo-
numento, nos dois dias, duran-
te a festividade, serão disponi-
bilizadas atividades gratuitas 
para as crianças, como pintura 
de desenhos, jogos típicos ho-
landeses e entrega de bexigas 
personalizadas. “Além disso, 
neste período haverá também 
a venda dos já tradicionais 
bolo e café, com recursos re-
vertidos para os Escoteiros de 
Holambra”, falou ela, que disse 
também que o espaço contará 
com tenda, decoração, música 
ambiente e bancos.

“O Moinho é de extrema 
importância para a cidade”, 
explicou a diretora muni-
cipal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti. “Ele foi 
construído pela Prefeitura e é 
fundamental enquanto patri-
mônio público, pois fortalece 
a identidade, reforça nossas 
raízes e é nosso principal car-
tão postal”.

Moinho  
Povos Unidos

Inaugurado em 2008, o Po-
vos Unidos é uma cópia fiel 
dos famosos e tradicionais 
moinhos holandeses. Pro-
jetado pelo holandês Jan 
Heijdra, possui 6 andares 
abertos para visitação. Ele é 
administrado, desde 2015, 
pela Associação Povos Uni-
dos, formada por represen-
tantes da sociedade civil, 
que conta com a parceria da 
Prefeitura por meio de termo 
de colaboração, garantindo 
que esse monumento esteja 
sempre em perfeitas condi-
ções para moradores e turis-
tas. O espaço fica aberto de 
quarta-feira a domingo, das 
10h às 17h. A entrada custa 
R$ 12,00. 
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Cenas de novela do 
SBT são gravadas 

em Holambra

Ponto Mis: Programação de filmes 
agendada até o final de julho

Holambra recebeu esta se-
mana a equipe da telenovela 
Poliana Moça, exibida pelo 
SBT. Durante dois dias, parte 
do elenco esteve em pontos tu-
rísticos da cidade como o Bou-
levard Holandês, o Moinho Po-
vos Unidos e o Bloemen Park 
para gravação de cenas da 
produção, que narra complica-
ções e dilemas típicos da ado-
lescência e vividos, na trama, 
pela personagem interpretada 
pela atriz Sophia Valverde.

Estiveram presentes nas 
gravações os atores Guilherme 
Boury (Sérgio), Daniela Pas-
choal (Joana), Enzo Grieger 
(Luigi) e Theo Medon (Mário). 
“A escolha por Holambra par-
tiu dos autores por se tratar 
de uma cidade com cenários 

belíssimos”, disse o produtor 
Paulo Veroneze. “Estamos gra-
vando aqui cenas em que uma 
família de personagens viaja 
até a cidade para passear pe-
los pontos turísticos”.

Na última semana, a pro-
dução da novela realizou no 
Teatro Municipal um proces-
so para selecionar figurantes 
para participação nas grava-
ções. Segundo os organizado-
res, 40 holambrenses mani-
festaram interesse. 30 deles 
foram escolhidos.

A telenovela, uma adapta-
ção de Iris Abravanel do livro 
Pollyanna Moça, escrito por 
Eleanor H. Porter em 1915, es-
treou em março deste ano e é 
exibida diariamente, às 20h30, 
no SBT.

27/05/2022 10:41 Stories_Inscrição_Negócio_Cultural_Holambra3.png

https://drive.google.com/drive/folders/1ASxXKcRmJQ8jcd_gsM4Ntu6JnRsfNvdu 1/1

Dia 12 de julho, 
entra em cena 
o longa “As 
crônicas de 
N á r n i a : 
o leão, a 
feiticeira 
e o guar-
da-roupa”, 
sobre as 
a v e n t u r a s 
de quatro ir-
mãos ingleses. 
Durante os bombar-
deios da Segunda Guerra 
Mundial eles são enviados 
para uma casa de campo. 
Um dia, Lucy encontra um 
guarda-roupa que a trans-
porta para um mundo má-
gico chamado Nárnia. Lá 
eles se juntam ao leão má-
gico, Aslan, na luta contra a 

Feiticeira Branca. A 
classificação in-

dicativa é 10 
anos.

Dia 19, 
“Alice no 
país das 
m a r a v i -
lhas”. A 

animação, 
de 1951, 

voltada para 
todas as idades, 

mostra a ida da curio-
sa Alice ao maluco País das 
Maravilhas depois de seguir 
o apressado Coelho Branco. 
Lá ela conhece os irmãos 
gêmeos Tweedle-Dee e 
Tweedle-Dum, o Gato Ri-
sonho, a Lagarta, toma chá 
com a Lebre Maluca e o 
Chapeleiro Louco e parti-

cipa de um jogo de crocket 
com a Rainha de Copas.

Dia 26 de julho será vez 
de “Em busca da terra do 
nunca”, que narra a história 
de J.M. Barrie, um autor de 
peças teatrais que, apesar 
da fama, está enfrentando 
problemas com seu traba-
lho mais recente, que não 
foi bem recebido pelo públi-
co. Em busca de inspiração, 
conhece a família Davies e, 
inspirado pela convivência, 
cria seu trabalho de maior 
sucesso: Peter Pan.

Reserve seu lugar:
Biblioteca Municipal 

José Maria Homem de Mon-
tes fica na Rua Solidagos, 
42, no bairro Morada das 
Flores.
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Esportes 7

Sempre que ouvimos 
notícias acerca da taxa de 
desemprego é preciso sa-
ber que ela representa uma 
proporção sobre a chama-
da “População Economica-
mente Ativa” (PEA), não so-
bre a população total, como 
muitos imaginam.

Superficialmente pode-
mos entender a PEA como 
a parcela da população em 
idade de trabalho, acima 
de 16 anos, que esteja pro-
fissionalmente ocupada ou 
procurando por emprego. 
Não considera, portanto, 
aqueles ou aquelas que se 
dedicam exclusivamente 
aos cuidados com o lar, os 
que apenas estudam, nem o 
lamentável grupo dos desa-
lentados, formado pela par-
cela que já desistiu de pro-
curar emprego, tamanha a 
dificuldade em se encaixar.

De acordo com IBGE, a 
PEA brasileira é de cerca de 
108 milhões de indivíduos, 
que cruzada com a estima-
tiva populacional de quase 
215 milhões de habitantes, 
chegamos a uma taxa de 
50,26% para o país todo. 
Assim, como as informa-
ções de empregos totais só 
chegam aos municípios com 
muita defasagem no tempo, 
aplicando a mesma taxa do 

país a todos os municípios, 
podemos comparar a repre-
sentatividade do estoque de 
empregos formais (apurado 
mensalmente CAGED) às 
suas Populações Economi-
camente Ativas.

Qualquer análise eco-
nômica ganha eficiência 
quando comparada a um 
referencial, e, no caso, com-
paramos os números de Ho-
lambra à Região Metropoli-
tana de Campinas (RMC).

Ao cruzar a estimativa 
populacional do IBGE de 
15.605 habitantes para a ci-
dade com a taxa nacional da 
PEA, podemos considerar 
que 7.843 holambrenses es-
tão no conceito de ativos na 
economia. Porém, o CAGED 
informa que no mês de abril 
de 2022 Holambra contava 
com 12.141 postos de tra-
balho formal ocupados, o 
que nos faz chegar à relação 
de 155% sobre a PEA.

No Brasil tal patamar é 
de 42% e, pela média, como 
demonstra o Gráfico, na 
RMC a relação é de 60%.

Importa destacar que 
os dois municípios que de-
monstram resultados logo 
em seguida, a vizinha Ja-
guariúna (117%) e Vinhedo 
(102%), são considerados 
altamente industrializados. 

Portanto, a economia da 
Cidade das Flores, com a 
matriz econômica bem dife-
rente, quebra o paradigma 
da ânsia por grandes in-
dústrias (muitas vezes sob 
impactos socioambientais) 
como principal fonte de ge-
ração de empregos.

Sabendo que no muni-
cípio, como em todos os 
demais, existem também 
outras formas de remune-
ração, além do emprego 
formal, não é absurdo es-
timar que Holambra é um 
caso raríssimo que gera 
praticamente o dobro de 
oportunidades necessá-
rias ao conceito de pleno 
emprego local, verdadeiro 
fenômeno, especialmente 
quando lembramos ainda 
da mudança de cidade de 
um dos maiores emprega-
dores, o Veiling.

Evidentemente, não quer 
dizer que não exista de-
sempregados no município, 
mas que parte dos postos é 
ocupada por moradores de 
outras cidades, o que é ra-
zoavelmente compreensível 
pela inserção metropolitana.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Economia holambrense é 
destaque em empregos na RMC

Copinha começa na 
próxima segunda-feira

Começa na próxima se-
gunda-feira, dia 11 de julho, 
a Holambra Cup, competição 
de categoria de base de fute-
bol popularmente conhecida 
como Copinha. Além do mu-
nicípio anfitrião, estão entre 
as cidades participantes San-
ta Barbara D´Oeste, Rio das 
Pedras, Limeira, Piracicaba e 
Indaiatuba. A abertura acon-
tece às 19h com partida entre 
Holambra e o Chute Inicial 
(Corínthians), de Limeira, vá-
lida pela categoria sub-17, no 
Estádio Zeno Capato. O aces-
so à arquibancada será libe-
rado e gratuito durante toda 
a competição.

Os jogos, que seguem até 
o dia 16, serão realizados no 
Estádio Municipal e no Cam-
po do Palmeiras. As equipes 

serão divididas em cinco ca-
tegorias – sub-9, 11, 13, 15 e 
17 – e a premiação inclui tro-
féu e medalha. O artilheiro do 
torneio, o goleiro menos va-
zado e o melhor jogador tam-
bém serão homenageados.

“A Copinha é um celeiro 
de talentos. Vários de nossos 
jogadores já foram descober-
tos  durante a competição e 
hoje brilham nos gramados 
do país e até fora dele”, disse 
o diretor municipal de Espor-
tes, André Luis Buzzerio. “A 
meninada vai dar um show 
de bola. Toda a população 
está convidada para conferir 
os jogos”.

A tabela de jogos pode ser 
conferida no portal da Pre-
feitura, em www.holambra.
sp.gov.br.
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Prefeitura divulga 

cronograma da Operação 
Cata-Bagulho para a 

próxima semana

A Prefeitura de Holambra, 
por meio do Departamento 
Municipal de Serviços Públi-
cos, realizará entre os dias 11 
e 15 de julho mais uma etapa 
da Operação Cata-Bagulho 
para coleta de móveis danifi-
cados, pneus velhos e restos 
de poda. A ação, que ocorre 
regularmente no município, 
tem o objetivo de manter a 
cidade limpa, impedindo o 
depósito irregular de lixo em 
terrenos baldios e vias da ci-
dade.

Os itens devem ser descar-
tados na frente das residên-
cias pelos moradores antes 
das 7h30, de acordo com o 

cronograma de bairros (ver 
abaixo). Lixo doméstico, res-
tos de construção civil e ma-
teriais eletrônicos não serão 
recolhidos neste trabalho.

“É fundamental que a po-
pulação colabore, descartan-
do apenas os itens permiti-
dos, no horário correto e no 
dia em que a operação pas-
sará pelo bairro”, explicou o 
diretor da pasta José Marcos 
de Souza. Ele reforça também 
que, em caso de chuva, a ação 
poderá ser cancelada.

A próxima etapa da Opera-
ção Cata-Bagulho está previs-
ta para ocorrer entre os dias 
1° e 5 de agosto.

Cronograma da Operação Cata-Bagulho:
Segunda-feira, 11 de julho:  Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, 
Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 12 de julho: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada 
das Flores e Centro
Quarta-feira, 13 de julho: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho
Quinta-feira, 14 de julho: Residencial Moinho, Residencial Van den 
Broek e Pinhalzinho
Sexta-Feira, 15 de julho: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e 
Residencial Flor D’ Aldeia

Holambra sedia evento sobre 
crédito turístico do Sebrae e 

Governo do Estado

O Centro de Cultura e 
Eventos de Holambra irá 
receber na próxima segun-
da-feira, dia 11 de julho, 
encontro para promoção do 
programa de incentivo ao 
crédito orientado e acesso 
ao mercado para o turis-
mo do Estado de São Paulo, 
uma iniciativa do Sebrae em 
parceria com o Governo Es-
tadual. Podem participar da 
atividade, que irá ocorrer 
entre 9h30 e 14h, gestores 
públicos municipais, mi-
cro e pequenas empresas e 
também empreendedores. 
É necessário fazer inscrição 
prévia pelo site https://in-
centivoaoturismo.com.br/
portal/inicio.

Durante a atividade, além 
da apresentação do progra-
ma e das linhas e condições 
de financiamento, institui-
ções financeiras realizarão 
atendimento individualiza-
do aos interessados.

O programa prevê uma 
série de ações de capacita-
ção para conscientização e 
obtenção de crédito orien-
tado para a Cadeia Produ-
tiva do Turismo do Estado 
de São Paulo. Serão ofere-
cidos cursos presenciais, 
remotos e híbridos para os 
participantes. Ele contem-
pla três eixos estratégicos 
de forma a envolver os ter-
ritórios e toda a cadeia que 
envolve o setor de turis-

mo. Serão disponibilizados 
mais de 4.000 atendimen-
tos, entre capacitações, 
workshops, oficinas e con-
sultorias.

“Temos muito orgulho 
de sediar este encontro que 
proporciona oportunidade 
de crédito para agentes do 
trade turístico”, disse a di-
retora municipal de Turis-
mo e Cultura, Alessandra 
Caratti. “Turismo é nossa 
vocação e não mediremos 
esforços para fomentar 
cada vez mais o setor”.

O Centro de Cultura 
e Eventos fica na Aveni-
da Mário Bonano, 1.498, 
ao lado do Moinho Povos 
Unidos.
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Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

Aproximadamente 140 pessoas participam 
da 47ª Gincana de Charretes

Um evento capaz de ca-
tivar adultos e crianças 
usando criatividade, ani-
mação, espírito de equipe e 
respeito aos animais. 

Assim é a Gincana de 
Charretes, que reuniu no 
último domingo, dia 3, 28 
charretes ou carroças.

Um dos eventos mais 

tradicionais de Holambra 
chegou neste ano à sua 47ª 
edição. Interrompido nos 
últimos dois anos devido 
à pandemia, a gincana se 

destaca por oferecer, de 
maneira simples, alegria e 
diversão a todos os partici-
pantes. 

Os competidores, dividi-
dos em equipes que varia-
vam de três a cinco pesso-
as, fizeram  um percurso de 
12 quilômetros, no Haras 
Terra Nova (Tubantia).  Os 
grupos passaram por diver-
sas provas, como travessia 
de caiaque, abrir cadeados, 
escorregar no barro, equi-
librar ovos e outras coisas 
bem diveridas. 

O limite de pessoas por 
charrete leva em conside-
ração o bem estar dos ani-
mais. Vence a competição 
a equipe com mais pontos 
nos jogos que acontecem 
durante o trajeto.

A equipe vencedora foi 

composta por Monique, 
Leandro, Elvis, Katya e Fer-
nando. 

Neste ano, o tema da 
gincana foi o “Velho Oeste” 
e os competidores com a 
melhor caracterização fo-
ram premiados. 

O evento é organizado 
por uma equipe de volun-
tários, que se dispõem a 
realizar todas as parcerias, 
brincadeiras e fluidez do 
evento que não visa lucro.

A Gincana das Charre-
tes foi realizada pela pri-
meira vez em 1973 e é um 
dos eventos mais antigos 
da cidade. Naquela época, 
as charretes eram um dos 
meios de transporte mais 
utilizados pelos moradores 
da região e a tradição se 
mantém viva até hoje.
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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo 
Instituto Musical e Faculdade de Artes 
de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em 
Música pela FCM Faculdade de Ciências 
Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e 

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 
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Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plantar 
(olho de peixe), unha encravada com corre-
ção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: 
(19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, 
texturas e novas tendências. Técnica profis-
sional de ampliação. Ligue e venha fazer uma 
aula experimental. Terças e quintas das 14h às 
16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.

● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

Maicon Transportes São Jorge
Fretes em geral
- Caminhão  Truck com  
carroceria grade baixa 
- Carro Fiat Strada 
picape para pequenas  
cargas

(19) 9 9930-7607
maicon.trsp.sjorge@hotmail.com

● EMPREGOS ●

OPORTUNIDADES:
 

Operador Logístico:

Atribuições: Realizar conferência e separação de 
notas fiscais. Montagem sistêmica de roteirização 
e contratação de frete. Controle e emissão de 
relatórios de material circulante via sistema e excel. 
Requisitos: Ensino médio completo, experiência 
anterior; habilidade com planilhas, disponibilidade 
de horário.

Auxiliar de Loja:

Atribuições: Realizar a reposição e exposição dos 
produtos das gôndolas, atendimento ao cliente 
quando solicitado, rega de flores e plantas, limpeza 
e organização de loja. Requisitos: Ensino médio 
completo. Diferencial experiência com flores e 
plantas.

Auxiliar de Carga:

Atibuições: Auxiliar na conferência, separação e 
montagem da carga. Organização e limpeza do 
pátio. Requisitos: Experiência anterior na Produção 
ou Logística. Ensino Médio. Disponibilidade de 
horário. 

Motorista de E (Carreta – Viagens nacionais)

Atribuições: Responsável pela entrega e coleta de 
produtos e materais. Percursos longos, viagens em 
dupla. Requisitos: Ensino fundamental completo; 
Experiência anterior na função com carreta e/ou 
bitrem. CNH E. 

Motorista de D (Santo Antônio de Posse)

Atribuições: Responsável pela entrega de produtos, 
carga e descarga das mercadorias. Auxiliar na 
logística, quando necessário. Percursos próximos. 
Requisitos: Ensino fundamental completo; 
Experiência na função com caminhão truck/toco; 
Possuir CNH D.

Observações: Holambra, Santo Antônio de Posse, 
Artur Nogueira ou Jaguariúna.

ENVIAR CURRÍCULO PARA  
HOLAMBRA.VAGAS@GMAIL.COM

Este é o Gil Jr! Foi abandonado, atirado de um carro e 
resgatado pelas protetoras da ONG Arca de Holambra. Tinha 
suspeita de fratura e ficou internado em uma clínica onde 
chorava muito, até se recuperar. Agora está no canil, tem 5 
meses, foi vacinado, vermifugado castrado. Espera por um 
tutor/a que o acolha amorosamente e responsavelmente!

MARCÃO DO TAXI
9 9169-6773  
9 8209-8809 
9 9767-5330

Aprenda utilizar 
ferramentas digitais

Acontecerá  no dia 26 de Julho, das 18h30 ás 
20h30., no auditório da ACE Holambra, palestra so-
bre como utilizar no seu negócio e rotina de trabalho, 
ferramentas digitais  como WhatsApp para vendas, 
uplauds, mailings, digitalização de documentos, Face-
book, Instagram.

Inscrições serão via whatsapp: (11) 9.8873-5259, 
até dia 22/07.
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por Izildinha PilliFique
Ligado Um show para ficar

Final do Power Couple Brasil será ao vivo dia 14 de julho

A estreia do show de Edson e Hudson acontecerá no domingo, dia 10 de julho, no Espaço Unimed  - o novo nome do Espaço das 
Américas – a partir das 20h. “O público do Espaço Unimed pode esperar por um show sem igual. Nossa apresentação está de cara 

nova, com um repertório ainda mais surpreendente! Escolhemos São Paulo para dar o pontapé da nova tour que está simplesmente linda, 
inesquecível. É o show das nossas vidas. Preparem-se”, dizem Edson e Hudson. Além dos hits da dupla, os cantores preparam homenagens a grandes 

ídolos, como Milionário e José Rico, Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Chystian e Ralf. “É preciso fazer esse exercício, olhar para aqueles que vieram 
antes de nós, que abriram espaço para o mercado sertanejo. Nós gostamos demais de cada um deles e trazê-los para dentro do nosso show é sinal de respeito e de 
amor, por eles e pela música”, explica Edson.

Explosão musical

Iza realizou seu primeiro show em 
território africano no último sá-
bado (02/07), cantando no Unitel 
Festa da Música, o maior festival 
de Angola. Além de Iza, o Unitel 
Festa da Música 2022 reuniu ou-
tros grandes nomes da música in-
ternacional como Omah Lay, Yola 
Semedo, Anna Joyce e Gerilson 
Insrael. Sua nova música “Fé” 
foi cantada em coro pelos fãs 
africanos, que lotaram o espaço 
do evento para celebrar junto a 
cantora. Iza planeja se dedicar 
ao próximo álbum e sair em tour. 

Se te ofendem, não revides. 
Tenta de novo perdoar.

A grande final da sexta temporada do Power Cou-
ple Brasil já tem data confirmada: 14 de julho, a 
partir das 22h45, ao vivo, sob comando de Adria-
ne Galisteu. Faltam duas semanas para o público 
conhecer o casal campeão da competição. Seis 
duplas ainda estão confinadas na Mansão Power, 
são eles: Karoline Menezes e Mussunzinho, Adrya-
na Ribeiro e Albert Bressan, Eliza e Hadballa, Luana 
Andrade e João Hadad, Michele Passa e Bruno Pas-
sa, Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Lembrando 
que o valor conquistado por cada casal ao longo 
de toda a temporada se tornará o prêmio final da 
dupla vencedora. Power Couple Brasil, com exi-
bição de segunda a sábado a partir das 22h45, é 
apresentado por Adriane Galisteu, produzido pela 
Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez 
e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Popozuda faz farofa e conquista jurado
O oitavo episódio do MasterChef Brasil, da terca-feira (5), os cozinheiros amado-
res tiveram de preparar uma das maiores paixões nacionais: o churrasco. O clima 
começou a esquentar durante a divisão das equipes. Sempre têm os com mais 
afinidades e aqueles que ficam sem equipe. Como eles estavam em número ím-
par, um dos times ficou desfalcado. Mas, para resolver o problema, Ana Paula 
Padrão chamou uma convidada especial, que ama assar carnes e já preparou 
grandes encontros com seus fãs regados à muita picanha na brasa. Valesca Po-
pozuda invadiu a cozinha mais famosa do país mandando beijinho no ombro 
para os outros cinco concorrentes. Valesca apresentou uma farofa com bacon 
e agradou os jurados, ponto para a equipe vermelha. E claro, a equipe que ela 
participou ganhou.


