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Evento será aberto oficialmente hoje, 2 
de setembro, a partir das 9 horas para 
o público.

Organizadores do evento estimam 
receber mais de 200 mil visitantes na 
edição desse ano

A festa das flores vai funcionar de 
sexta a domingo, entre os dias 2 e 25 
de setembro e também no feriado, 
quarta e quinta-feira,  nos dias 7 e 8 de 
setembro.

O evento, que movimenta todo o trade 
turístico da região, deve gerar receita de 
aproximadamente R$ 200 milhões para 
hotéis, comércios, bares e restaurantes 
de Holambra e cidades vizinhas.

Expoflora começa hoje com entrada 
gratuita para holambrenses

Setembro 
Open:
Comércio 
central de 
Holambra 
de portas 
abertas 
também aos 
domingos

Estágio
Oportunidade para quem 
quer aprender e vantagem 
para quem contrata

7 de Setembro
Curiosidades sobre  
a Independência 
do Brasil
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Imprensa foi recebida na Expoflora com chuva de pétalas nesta quinta, 1
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Na próxima semana, dia 7 de 
setembro, o país comemora 200 
anos de independência. 

Desde 1822, o Brasil vem de-
senhando seu desenvolvimento e 
independência efetiva, entre er-
ros e acertos, alternando regimes 
democráticos e de exceção. 

O povo brasileiro, uma mistu-
ra efetiva entre povos de diver-
sas origens, está ao longo destes 
dois séculos buscando se con-
solidar como uma nação única, 
rica, próspera, potencial, plural e 
igualitária. 

Comemorar a Independên-

cia, na verdade realizada por 
um português com interesses na 
manutenção da hegemonia im-
perial dos Orleans e Bragança 
no mundo, nos impõe uma refle-
xão sobre o desenvolvimento do 
Brasil. 

Neste momento crucial do 
país, às portas das eleições ma-
joritárias, em que os Planos de 
Governos são pautados nos inte-
resses diversos dos partidos que 
os elabora, confundem o povo por 
falta de um Plano de Estado. 

Enquanto Estado abrange 
toda a sociedade política, gover-

no é formado por um grupo polí-
tico que é geralmente eleito para 
administrar o Estado por um de-
terminado período.

A independência se constrói 
como como processo no qual 
múltiplos fatores estão presentes. 
Entre eles está a definição de po-
líticas públicas de Estado claras, 
duradouras, desenvolvimentistas 
e inclusivas.

Então, neste momento de co-
memoração, é tempo de se olhar 
como país livre e se perguntar 
qual independência realmente 
deseja o Brasil. 

Bi centenário da Independência
Histórias de Dona Ilda

sempre.
Tudo bem misturado, 

com um pouco de mar-
garina nas mãos, fizeram 
as bolinhas e as coloca-
ram, uma a uma, em uma 
tigela com um pouco de 
fubá. Uma boa chacoa-
lhada e lá se vão as boli-
nhas empanadas no fubá 
para uma assadeira unta-
da que vai direta para o 
forno.

Que beleza! Começa-
ram a crescer diante de 
quatro olhos esbugalha-
dos no vidro do forno!

Quarenta broinhas!
Dezesseis horas! Está 

na hora do lanche!
Hum!!! Café com leite 

e broinhas quentinhas ! 
Que delícia! É muito gos-
toso!

E as quatro mãos, os 
quatro olhos, os dois co-
rações e as duas bocas 
saboreiam o novo quitu-
te entre afagos, olhares e 
beijos com sabor de broi-
nhas de fubá...

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

Broinhas de fubá
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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

Se o que leio em matéria 
divulgada pela imprensa hoje 
(30/8), em artigo publicado 
pela jornalista Ana Flor no g1 
é verdade, jogo, definitiva-
mente, a toalha em matéria 
de política.

Como se trata de veículo 
que, até que se prove o con-
trário, merece credibilidade, 
a informação divulgada pela 
colunista é, para os menos in-
cautos, revelação esfoliante. 

“Candidato ao Senado 
pelo Paraná, o ex-juiz Sergio 
Moro procurou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, pe-
dindo que gravasse um vídeo 
em adesão à sua campanha 
eleitoral. O movimento foi 
visto pelo Planalto como uma 
sinalização para um eventual 
apoio do ex-ministro da Jus-
tiça a Jair Bolsonaro (PL) no 
segundo turno.

Apesar dos embates entre 
Bolsonaro e Moro, a campa-
nha de reeleição do presiden-
te não fechou a porta para o 
apoio do ex-juiz. Em especial, 
se Moro for eleito ao Senado 
e Bolsonaro tiver que enfren-

tar, no segundo turno, o ex-
-presidente Lula (PT).

As fontes ouvidas pelo 
blog no entorno de Moro 
também afirmam que a porta 
não está fechada, em especial 
se o segundo turno for entre 
Lula e Bolsonaro.

Moro acabou deixando 
o governo com ataques a 
Bolsonaro e acusações de in-
terferência do presidente na 
Polícia Federal – o que é, até 
hoje, alvo de inquérito con-
duzido pelo Supremo Tribu-
nal Federal.”

A conduta do ex-juiz da 
Lava Jato – a ser verdade o 
publicado - venerado por 
aqueles que julgavam ser ele 
digno de credibilidade para 
atuar em prol da sociedade é 
de uma sordidez inominável.

De resto – e por tabela, 
como está na moda aludir-se 
ao futebol para exemplificar 
atitudes políticas – em minha 
ótica, políticos e candidatos a 
políticos, não poucos empre-
sários e mercenários de toda 
espécie, a credibilidade nesse 
sistema de governo está falida.

Em plena campanha elei-
toral – com muita sujeira ain-
da por vir à tona – dinheiro 
do povo bancando os blá blá 
blás dos que correm atrás de 
uma boquinha, de privilégios 
com a venda da alma outros, 
enriquecimento partidário de 
incontáveis, a credibilidade 
na política – perdoe-me, se 
esvai pelo ralo.

Política lastreada em – 
apenas - busca de poder em 
qualquer lugar do mundo. 

A “lisura” sob todos os as-
pectos permanece até que 
um dia, numa escorregade-
la, a justiça é feita em casos 
escabrosos enaltecendo-se, 
então, a figura de Themis (a 
deusa da Justiça).

Encareço ao leitor que 
releve o meu tom, mas com 
tantas jornadas vencidas nes-
ta vida, permito-me expelir – 
a contragosto - o meu ranço 
político.

Tenha uma boa semana. E 
a todos os brasileiros, obriga-
dos por lei a votar, uma boa 
reflexão.

Sordidez inominável

Vamos fazer umas broi-
nhas de fubá? Disse a 
esposa ao marido.Tenho 
uma receita que ganhei 
há tempos e nunca expe-
rimentei fazê-las.

Ele, como bom com-
panheiro, topa a parada: 
broinhas a quatro mãos!

Primeiro o forno: ligá-
-lo para ficar bem quen-
te. A tarefa é dividida. 
Ele vai separando os in-
gredientes: um copo de 
fubá, um de farinha de 
trigo e os mistura bem. 
Ela vai colocando, numa 
panela no fogo, um copo 
de leite e outro de água, 
meio copo de óleo de 
milho, um punhado de 
erva doce, uma pitada de 
sal e, se gostar um pouco 
de doçura, ponha uma 
colher de açúcar. Depois 
de alguns minutos de 
fervura a panela é tirada 
do fogo e, nela, rapida-
mente é jogada a mistu-
ra da farinha com o fubá. 
Mexendo sempre para 
não empelotar, aquele 
angu bem homogêneo 
volta por quinze minutos 
ao fogo.

Depois é deixar a mis-
tura ficar morna. Daí os 
dois “mestres cucas” jun-
taram quatro ovos intei-
ros, dois a dois, mexendo 
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Mitos e verdades sobre o dia 7 de setembro

Da redação

Conhecida nacionalmente, 
a data de 7 de setembro mar-
ca a Declaração de Indepen-
dência do Brasil do Império 
Português, que ocorreu no 
ano de 1822. Além disso, a ce-
lebração acabou se tornando 
um feriado nacional, repleto 
de comemorações públicas 
em vários estados. O fato, que 
é estudado até hoje, carrega 
consigo uma história muito 
importante para sociedade 
brasileira. Contudo, ainda 
existe algumas curiosidades 
que poucas pessoas sabem.

Confira alguns pontos 
trazidos pelo professor de 
história José Carlos Mardo-
ck  que são poucos conheci-
dos dos brasileiros acerca 
do 7 de setembro:
1°) 9 de Janeiro, Dia do Fico: 
o povo clamando para que D. 
Pedro ficasse, uma articulação 
realizada pela maçonaria li-
derada por José Bonifácio, Jo-
aquim Gonçalves Ledo e José 
Clemente Pereira para garantir 
os privilégios da elite brasileira 
(aristocratas, simpatizantes da 
autonomia do país).
2°) D. Pedro participou de um 
jantar, uma Mariscada, ofere-
cida pela Marquesa de Santos 

- Domitila de Castro (conheci-
da como a grande amante de 
D. Pedro), gerando as cólicas e 
todo o mal-estar em D. Pedro.
3°) D. Leopoldina, nomeada 
por D. Pedro Chefe de Estado 
e princesa interina, convocou 
o Conselho de Estado no Rio 
de Janeiro e assinou, em 2 de 
setembro, um decreto decla-
rando o Brasil oficialmente 
separado de Portugal. Portan-
to, nossa independência foi 
conquista por uma mulher.
4°) O hino já estava pronto 
quando a independência foi 
proclamada e foi escrito em 
16/08/1822 por Evaristo da 
Veiga, com música de Marcos 

Professor de história destaca fatos e algumas curiosidades pouco conhecidas dos brasileiros acerca do feriado nacional

Portugal, um músico famoso 
na Europa que havia sido con-
tratado para ser o compositor 
oficial da corte.Enquanto, a 
história oficial afirma, que o 
Imperador compôs no mes-
mo dia do Ipiranga. 
5°) O Grito de Liberdade: não 

ocorreu no córrego, riacho, do 
Ipiranga. Na verdade, no alto 
da colina, próximo ao rio, pois 
D. PEDRO aliviava-se de um 
transtorno estomacal. 
6°) Cavalos? Não, o animal 
utilizado para o transporte 
era o jumento, pois era ade-
quado a região irregular. O ca-
valo não era encontrado com 
facilidade.
7°) Os livros afirmam que D. 
Pedro estaria cercado com 
sua Guarda Imperial. Pois 
bem, eram apenas meia dúzia 
de soldados que não forma-
vam Guarda Imperial alguma, 
já que a mesma não existia. 
8°) A data 7 de setembro passa-
ria a ser oficial com a Repúbli-
ca. Pois antes, comemorava-se 
em 12 de outubro, data do ani-
versário de D. Pedro.
9°) O quadro da Independên-
cia, produzido pelo artista 
Pedro Américo foi pintado 

em 1888 na Itália. Um pedido 
de D. Pedro II para recuperar 
a imagem do Império. Sendo 
muito comum essas enco-
mendas serem “maquiadas” 
e receberem pompas que, de 
fato, não ocorreram.

De acordo com Mardock, 
a independência do Brasil 
está inserida em um contexto 
muito maior: A Emancipação 
da América Ibérica. “Porém, a 
análise também se desdobra 
em cima de vários pormeno-
res, intrigas e curiosidades 
que o grande público não tem 
conhecimento, já que o acon-
tecimento, a independência, 
deve ser compreendida com a 
chegada da Corte portuguesa 
ao Brasil, em 1808; passando 
pela elevação da Colônia à con-
dição de Reino Unido a Portu-
gal e Algarves, em 1815 e com 
a Revolução Liberal do Porto, 
em 1820”, destaca o professor.

Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!
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Expoflora volta após pandemia com chuva de 

pétalas e homenagem a Piet Schoenmaker
Da redação

A abertura à imprensa 
promovida pela Expoflora 
nesta quinta-feira, dia 1° de 
setembro, revelou uma fes-
ta grandiosa, pronta para 
voltar a encantar milha-
res de visitantes após dois 
anos de suspensão em ra-
zão da pandemia. Com uma 
chuva de pétalas especial 
e merecida homenagem ao 
embaixador do evento, Piet 
Schoenmaker, falecido em 
janeiro de 2020.

Em atendimento aos jor-
nalistas, representantes da 
maior exposição de flores 
e plantas ornamentais da 
América Latina, artistas flo-
rais que assinam espaços e 
o prefeito Fernando Capato 
ressaltaram a importância 
do retorno da festa e os im-
pactos, sobretudo econô-
micos, que ela terá ao longo 
do próximo mês.

Prevista para os dias 2 
a 25 de setembro, sempre 
às sextas, sábados, domin-
gos e feriado, a Expoflora 

terá entrada gratuita para 
moradores de Holambra 
munidos do Cartão Cida-
dão. O acesso se dará pela 
entrada oficial, no Espaço 
Ypê. Desde muito antes da 
abertura dos portões, no 
entanto, hotéis da cidade e 

de toda a região registram 
lotação máxima e reservas 
para todo o período. “Só no 
setor hoteleiro, o impacto 
é de muitos milhões de re-
ais, com estabelecimentos 
cheios de Holambra a Cam-
pinas”, ressaltaram os orga-

nizadores.
Capato, por sua vez, re-

forçou que o evento proje-
ta a estância turística para 
todo o Brasil – e contribui, 
ano após ano, para consoli-
dar Holambra no mapa do 
turismo do Estado. “Esta-

mos felizes e otimistas com 
essa retomada. É uma fes-
ta importante, símbolo do 
nosso município, que gera 
emprego e renda e propor-
ciona muita beleza e magia 
para centenas de milhares 
de visitantes”.
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Congresso Mulheres de Sucesso 
reúne mais de 1,2 mil pessoas 

no Centro de Convenções

O Congresso Mulheres 
de Sucesso, promovido 
pela Prefeitura de Holam-
bra nesta quarta-feira, 31 
de agosto, reuniu mais de 
1.200 pessoas no Centro de 
Cultura e Eventos Jan Heij-
dra, ao lado do Moinho Po-
vos Unidos. Com palestras 
sobre temas amplamen-
te debatidos atualmente, 
como saúde mental, violên-
cia e superação, o evento 
buscou oferecer ao público 
feminino um momento de 
reflexão, autoconhecimen-
to e de dedicação a ques-
tões complexas enfrenta-
das diariamente.

Atração principal do en-
contro, a escritora e pales-

trante internacional Dawn 
Watson compartilhou com 
o público, composto ma-
joritariamente por mulhe-
res, histórias de vida que 
retratam o longo caminho 
da luta contra transtornos 
relacionados à depressão 
e ansiedade na busca por 
uma vida melhor e de mais 
realização.

Autora do livro “A for-
ça que há em nós”, Watson 
ficou mundialmente co-
nhecida após participar de 
um treinamento na Flórida 
(EUA) com Tony Robbins, 
que rendeu o documentá-
rio “Eu não sou seu guru”, 
disponível por streaming 
na Netflix.

Mesmo sob significativas 
mudanças metodológicas 
e incapacidade de captar a 
grande economia informal, 
o Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados), gerido e divulgado 
pelo Ministério do Trabalho, 
é o único indicador dispo-
nível em tempo oportuno 
para os municípios conhe-
cerem dados de geração 
de empregos formais em 
seus territórios. E acompa-
nhar emprego nunca foi tão 
importante quanto é hoje, 
depois do susto com a pan-
demia de Covid19, que pre-
cisou restringir convívio e 
mobilidade.

Naturalmente, Holambra 
não é nenhuma exceção a 
essa preocupação, mas sua 
dinâmica econômica já pro-
vê surpreendente recupera-
ção de vagas.

É importante observar 
que, por conta do efeito 
safra nos empregos, a ava-
liação de desempenho em 
localidades em que a ati-
vidade agropecuária exer-
ce influência na economia 
precisa tomar como base 
sempre períodos idênticos 
de comparação. E Holam-
bra tem a agricultura como 
maior geradora de empre-

gos formais no município, o 
que não é comum na região.

No caso, as comparações 
contemplam sempre o pe-
ríodo de janeiro a julho de 
cada ano, já que o dado mais 
recente divulgado é o de ju-
lho de 2022.

Em julho de 2019 a Cida-
de das Flores contava com 
9.482 postos formais de tra-
balho, com a agropecuária 
respondendo por 41% da 
concentração. É a fotografia 
que podemos usar no mo-
mento como “pré pandemia”.

Diante do impacto das 
restrições, em que o turismo 
parou e a produção de flores 
foi atingida em cheio (numa 
ampla cadeia) pela inter-
rupção de eventos, julho de 
2020 demonstrou uma per-
da de 427 postos na compa-
ração, equivalente a 4,5% da 
força de trabalho. 

O maior impacto entre 
os dois anos foi sentido pela 
indústria, com corte de 46% 
das vagas, equivalente a re-
dução de 1019 postos de 
trabalho. Em seguida apa-
receu o setor da Construção 
Civil, com redução de 31%, 
mas nominalmente muito 
pequena, de 64 postos.

Após a instabilidade de 
2020, apurada no meio do 

ano, os períodos subsequen-
tes mostraram surpreen-
dente retomada.

Entre 2019 e 2022 a 
economia gerou 2459 pos-
tos formais de trabalho, em 
expressivo  crescimento de 
26%, liderado pelo setor de 
Serviços, responsável por 
1777 vagas do total, ou alta 
de 88%. Já o outro motor da 
economia holambrense, o 
setor da agropecuária, criou 
1143 vagas no mesmo pe-
ríodo e se mantém como o 
mais significativo na matriz, 
ofertando 5013 postos.

O único segmento a re-
gredir foi o da Indústria, que 
fechou 875 vagas, perdendo 
39% de suas vagas.

Somando Agropecuária e 
Serviços chegamos a corres-
pondência de 74% de todos 
os empregos formais do Mu-
nicípio.

A ser testada ainda em 
2023, ano já considerado, 
quase que de maneira una-
nime, como desafiador a 
economia do país, a dinâmi-
ca econômica de Holambra é 
realmente estimulante. 

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Rumos do emprego
formal em Holambra
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Estágio oportuniza trabalho e aprendizado 

além de economia para as empresas

Da redação

O estágio é uma jornada 
enriquecedora para todo es-
tudante que deseja conhecer 
o mercado de trabalho. Ao 
estagiar, é possível colocar 
em prática as teorias estuda-
das e fazer networking, o que 
contribui para a sua maturi-
dade pessoal e profissional.

Mas antes de buscar um 
estágio, é essencial compre-
ender as regras que embasam 
essa modalidade de ocupação 
profissional, pois apesar de 
inserir as pessoas no merca-
do de trabalho, existe suas 
particularidades e diferenças 
quando comparada a Conso-
lidação das Leis do Trabalho.

De acordo com a Lei de 
Estágio, n° 11.788/2008, po-
dem participar da modalida-
de pessoas acima de 16 anos, 
regularmente matriculados 
em alguma instituição de en-
sino médio, superior, técnico 
ou dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade 
profissional da educação de 
jovens e adultos - EJA. Quem 
faz pós-graduação, mestrado, 
doutorado ou MBA também 
está incluído nesse grupo. 
Por isso, é uma grande opor-
tunidade, afinal, os estudan-
tes unem o saber aprendido 
na sala de aula com a vivên-
cia no cotidiano corporativo.

Além disso, outro ponto 
positivo para as contratantes 
é o perfil desse grupo. Pelo 
fato de estarem adquirindo 
conteúdos diariamente, são 
naturalmente familiarizados 
com a tecnologia e antenados 
nas novidades e tendências 

com mais idade pode ter di-
ficuldades em alguns aspec-
tos, mas saberá lidar melhor 
em outros momentos e, com 
isso, cria-se uma atmosfera 
de união, empatia e amizade 
entre os colaboradores.

Com a pandemia e a con-
solidação do home office, vá-
rios estagiários também pas-
saram a atuar dessa maneira. 
Dessa forma, as companhias 
ganharam um leque bem 
mais amplo de opções para 
fortalecer seu time. Sendo 
assim, quem mora em uma 
cidade pequena pode iniciar 
sua jornada profissional em 
um grande centro. Nesse for-
mato, não é exigido o paga-
mento de auxílio-transporte.

Esse tipo de contratação isenta empresas de impostos e direitos trabalhistas

Como contratar estagiários?

Associação Comercial de Holambra 
terá programa de estágios a partir de 
setembro

A contratação pode se realizada de forma independente ou 
através de um agente de integração. As empresas poderão 
tirar suas dúvidas e obter maiores informações sobre essa 
modalidade de contratação no site da Associação Brasileira 
de Estágios - Abres

A contratação pode se realizada de forma independente ou 
através de um agente de integração. As empresas poderão 
tirar suas dúvidas e obter maiores informações sobre essa 
modalidade de contratação no site da Associação Brasileira 
de Estágios - Abres

desfrutar de 30 dias de reces-
so remunerado. Esse período 
serve para descansar, viajar, 
se especializar ou realizar 
projetos pessoais. Por isso, o 
ideal é conciliar com as férias 
escolares. Lembrando: esses 
dias podem ser usufruídos 
proporcionalmente.

Ainda, é celebrado um 
Seguro de Acidentes Pesso-
ais. Ele abrange situações 
ocorridas durante o perío-
do de vigência do compro-
misso, 24 horas por dia, em 
todo território nacional. Os 
capitais segurados cobrem 
morte ou invalidez per-
manente, total ou parcial, 
provocadas por acidentes. 
Os valores de indenizações 
constam no Certificado In-
dividual de Seguro de Aci-
dentes Pessoais e são com-
patíveis com o mercado.

A norma para estágios 
estabelece apenas um limite 
mínimo de idade (16 anos). 
Logo, as empresas podem 
contratar cidadãos mais ve-
lhos sem problema algum. 
Essa prática é positiva para 
diversos gestores, pois bus-
cam candidatos em transição 
de carreira, com experiências 
anteriores. Isso é crucial na 
hora de resolver problemas 
ou ajudar no desenvolvimen-
to dos mais jovens. A diversi-
dade no ambiente corporati-

da futura profissão. Sendo 
assim, são grandes elabora-
dores de ideias e soluções 
para o negócio.

Essa classe tem vários di-
reitos garantidos pela legisla-
ção. Um deles é a bolsa-auxí-
lio, uma recompensa mensal 
pelo serviço prestado. Ela 
não tem um valor determi-
nado e varia de acordo com 
a vaga. No entanto, sempre 
aconselho os líderes a ofere-
cerem uma quantia compa-
tível com os requisitos exigi-
dos, as atividades exercidas e 
o custo de vida no local. Esse 
dinheiro é fundamental para 
muita gente pagar o curso de 
formação, ajudar nas contas 
de casa ou até mesmo sus-
tentar a família.

É conferido também  o 
auxílio-transporte quando 
houver deslocamento. Para 
não atrapalhar o rendimento 
acadêmico, a carga horária 
não pode ultrapassar seis ho-
ras diárias e 30h semanais. 
A cada 12 meses na mesma 
corporação, o indivíduo pode 

vo é bastante benéfica. Dos 
diálogos dentro de uma equi-
pe plural surgem grandes su-
gestões e inovações. Alguém 
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Confira a tabela de jogos da 8ª rodada: Confira os resultados da 7ª rodada:

Sexta-Feira, 2 de setembro, 19h: Brasiliense x Vila Nova (Estádio Municipal)
Sexta-Feira, 2 de setembro, 20h45: Nacional x Figueirense (Estádio Municipal)
Sábado, 3 de setembro, 14h30: Grêmio Holambra x CRB (Estádio Municipal)
Sábado, 3 de setembro, 16h20: Joinville x Imigrantes (Estádio Municipal)
Sábado, 3 de setembro, 18h20: Real Conquista x Tokka Natural (Estádio Municipal)
Domingo, 4 de setembro, 8h30: Galáticos x Los Hermanos (Estádio Municipal)
Domingo, 4 de setembro, 10h30: Tamo Junto x Internacional (Estádio Municipal)
Domingo, 4 de setembro, 8h30: Jack Flores x Galunáticos (Campo Fundão)
Domingo, 4 de setembro, 10h30: Bar Sem Lona x Resenha (Campo Fundão)

Figueirense 4 x 1 Brasiliense
Galunáticos 2 x 1 Joinville
Tokka Natural 0 x 3 Galáticos
Resenha 4 x 0 Grêmio Holambra
Villa Nova 3 x 4 Tamo Junto
Los Hermanos 3 x 1 Bar sem Lona
Internacional 0 x 1 Real Conquista
Figueirense 1 x 1 Jack Flores
CRB 2 x 0 Nacional
Imigrantes 2 x 1 Brasiliense

Amadorzão 
entra em nova 

etapa hoje
A 7ª rodada do Campeo-

nato de Futebol Amador de 
Holambra, realizada entre os 
dias 24 e 28 de agosto no Es-
tádio Municipal e no Campo 
do Fundão, foi marcada por 
mais goleadas. O Figueiren-
se fez 4 no Brasiliense, que 
balançou a rede apenas uma 
vez. O Galáticos, por sua vez, 
venceu o Tokka Natural por 3 
a 0. O Resenha marcou 4 no 
Grêmio Holambra, que não 
saiu do 0. E o Los Hermanos 
conquistou a vitória sobre o 
Bar Sem Lona por 3 a 1 (veja 
abaixo todos os resultados).

Nessa sexta,  2 de setem-

bro, a competição entra em 
nova etapa, que será iniciada 
com duas partidas no Muni-
cipal. A primeira delas entre 
Brasiliense e Vila Nova, às 
19h. Em seguida, às 20h45, 
Nacional e Figueirense se en-
frentam. A entrada para tor-
cedores é gratuita.

Dezoito equipes disputam 
o título do torneio. A final 
está prevista para acontecer 
no dia 10 de dezembro. Os 
times campeão e vice-cam-
peão, o artilheiro do torneio 
e o goleiro menos vazado da 
competição receberão tro-
féus e medalhas.
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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 correção “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, acríli-
co e misto. Pintura acadêmica, texturas e novas ten-
dências. Técnica profissional de ampliação. Ligue e 
venha fazer uma aula experimental. Terças e quintas 
das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Tele-
fone (19)3802-1591 / 99782-6972.

● DIVERSOS ●● DIVERSOS ●

Se a ingratidão te fere, não descreias do 
bem Tenta de novo semeá-lo.

VENDE-SE
2 casas, sendo uma com 3 qtos, sendo 
2 suítes, banheiro social, sala grande, 

copa grande, cozinha, lavanderia, 
área com pia e churrasqueira, sótão, 

garagem para 5 carros e canil.
Na frente 1 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, lavanderia, quintal.
No Imigrantes, em frente ao Campo.

PREÇO R$ 620.000,00.
Fone: (11) 91034-9273, falar com 

Jurema, das 17:00 horas às 19:00 horas.

Setembro open
Comércio central de Holambra vem com novo horário de atendimento no mês de setem-

bro. Domingo das 09h às 16 hs

● EMPREGOS ●

Intermec Automotive contrata:

Auxiliar de Almoxarifado 
Período: 07:00 as 16:48 horas 
Endereço para deixar Currículo:
Rua Rota dos Imigrantes, 2249 - centro - Holambra

Pet Shop em 

Holambra contrata

Interessados na função enviar currículo para Interessados na função enviar currículo para 

contato@jcholambra.com.brcontato@jcholambra.com.br

Sigla:BanhoSigla:Banho

Banhista
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Anitta ganha prêmio inédito para o Brasil

Sábado tem bom humor na Band

Anitta  venceu a categoria “Melhor Clipe Latino” do VMA 2022 com a música “Envolver”. Essa é a primeira vez que uma artista brasi-
leira conquista o troféu em uma categoria do evento. Artista também se apresentou cantando o hit e ainda levou o funk para o palco 
principal da premiação da MTV. Ela disputou o prêmio com Bad Bunny, Becky G e Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin & Skrillex. 

Meu Deus. Eu não estava esperando, acho que vou chorar. Eu apenas quero dizer para quem não sabe que essa é a primeira vez que o Brasil está 
aqui. É a primeira vez que meu Brasil está recebendo um prêmio como esse. Quero receber minha família e amigos. Eu apresentei [no show] um ritmo 

[o funk] que por muitos anos foi considerado um crime. Eu fui criada na favela e por muitos anos não imaginamos que isso seria possível. A cantora comemorou a 
vitória em uma balada nos EUA ao lado do namorado, Murda Beatz, da empresária Carina Liberato, do maquiador Hector Espinal e de J Balvin.

As noites de sábado não se-
rão mais as mesmas a partir 
do dia 3 de setembro. Ufa! 
Vai ter programa de humor 
no ar. Data em que a turma 
do Nóis na Firma invade a 
tela da Band trazendo muitas 
risadas para os telespectado-
res na faixa das 21h. Protago-
nizado por Moacyr Franco, 85 
anos e 60 desses dedicados 
a carreira artística, o seriado 
mostra o dia a dia cômico e 
o relacionamento caótico 
entre proprietários e clientes 
de um coworking. Envolvidos 
em um golpe, eles tornam-se 
sócios da mesma empresa, 
herdam uma enorme dívida 
e passam a aceitar qualquer 
tipo de serviço para os quais 
não têm a menor compe-
tência. Tudo se passa em um 
único andar da empresa Nóis 
na Firma, que aluga espaços 
para outras pessoas usarem. 

“Eu aceitei de cara fazer o 
programa e estou muito or-
gulhoso de estar no meio de 
profissionais tão divertidos e 
inteligentes”, elogia Moacyr, 
que interpreta os gêmeos 
Vando e Armando. Com 85 
anos de idade e mais de 60 de 
carreira, o veterano continua 
esbanjando vitalidade no pal-
co. “O segredo está em ocupar 
a mente e não dar sossego ao 
cérebro. Humor é surpreender 
e isso não impede de aceitar 
que sou um bobalhão e que a 
minha opinião não vale nada”, 
brinca. No elenco, humoris-
tas talentosos que vão matar 
a gente de rir.  tem Marcelo 
Médici, a Gorete Milagres, Va-
léria Vitoriano, Mônica Augus-
to, Oscar Pardini, Zé Américo, 
René Vanordem, Robson Bai-
larino, Enio Vivona, Ivan de 
Oliveira, Ana Paula Minerato 
e Aricia Silva.

Uma nova estratégia de marketing. Quem ga-
nha é o artista, né? Mais trabalho. Imagina ir ao 
mercado fazer suas compras diárias e dar de cara 
com um pocket show de uma das duplas serta-
nejas da atualidade! Foi exatamente isso o que 
aconteceu na tarde de segunda (29) em São Luis/
MA. Os sertanejos Israel & Rodolffo, inconfundí-
veis por seus timbres únicos e talento que arras-
ta multidões por onde passam, estiveram em 
uma das lojas da Rede de Supermercado Mateus 
para os clientes que estavam presentes durante 
a comemoração de aniversário da rede. Em uma 
apresentação no formato de Pocket Show, Israel 
& Rodolffo cantaram seus maiores sucessos na 

loja do Mix Mateus Vinhais, emocionando o pú-
blico, que já estava no supermercado, e atraindo 
a atenção dos que passavam perto do local, que 
prontamente entraram na loja para ouvir uma 
das duplas mais amadas do Brasil.  “Essa iniciativa 
do pocket show foi muito bacana e nós ficamos 
muito felizes pelo convite. Fazer parte desse re-
design da CDA Alimentos como embaixadores 
do Tio Jorge e ajudar no objetivo da marca, que 
é ‘Nutrir felicidade transformando alimento em 
vida’, está sendo uma honra pra gente”, conta 
Israel.  “Foi incrível ver a reação das pessoas no 
mercado. Primeiro, parecia que elas não acredi-
tavam que estávamos ali”, diz Rodolffo.

Dupla canta em Supermercado


