
A GAZETA
ANO XXXVI - N.º 1.674 - Jaboticabal, 16 de Julho de 2014 - Redação: Av. General Osório n.º 218 - Fones/Fax: (16) 3202-2636  - Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - R$ 2,50



Jaboticabal, 16 de Julho de 2.014 Edição Especial de Aniversário 02A GAZETA



Jaboticabal, 16 de Julho de 2.014 Edição Especial de Aniversário 03A GAZETA



A GAZETA: Nome comple-
to e qual esporte pratica?

Rodrigo Dantas de Lucas.
Pratico triathlon (natação, ciclis-
mo e corrida). Faço ainda algu-
mas provas de MTB e corrida
pedestre prá  melhorar o ritmo
de prova.

A GAZETA: Desde que ida-
de pratica esse esporte?

Rodrigo: Pratico o triathlon
desde os 20 anos. Hoje estou com
40 anos. (20 anos no esporte)

A GAZETA: Quem foi e
quem é seu treinador(a) ou equi-
pe?

Rodrigo: Sou treinado pelo
meu irmão mais novo, Ricardo
Dantas de Lucas, que atualmen-
te faz Pós Doutorado em Fisio-
logia do Exercício na UFSC em
Floripa. Nossa equipe é a Oxige-
nação/ Tridantas. O Tridantas é
por causa de sermos em 3 irmãos
e por causa do Triathlon.

A GAZETA: Qual(is)
título(s) alcançado(s)?

Rodrigo: Vixe...vou citar al-
guns.

Campeão da Copa Interior de
Triathlon 2013 (6 etapas...venci
4 etapas e fui vice campeão nas
outras duas). (cat. 35-39 anos);

Campeão da 1ª Etapa do
Campeonato Paulista de Tria-
thlon 2014 (cat. 40-44 anos - terá
mais uma etapa em novembro);

Vice Campeão Paulista de Tri-
athlon 2013 (cat. 35-39 anos)
(foram 3 etapas e participei ape-
nas de uma na qual fui o cam-
peão);

5º Colocado no Iron Biker em
1999 na categoria Cadete B;

4º colocado no 12h de Mtb

A GAZETA: Nome com-
pleto e qual esporte pratica?

Clailson de Souza Naka-
gi ou Cacá Nakagi, esporte
Jiu Jitsu

A GAZETA: Desde que
idade pratica esse esporte?

Cacá: Pratico Jiu Jitsu
desde meus 20 anos

A GAZETA: Quem foi e
quem é seu treinador(a) ou
equipe?

Cacá: Hoje treino com o
professor Alex Maeda da
Equipe Núcleo, mas treinei
Jiu Jitsu por mais de 10 anos
com o professor Marcelo
Soares (Fogo) porém hoje,
ambos são da mesma equi-
pe e sempre que posso, vi-
sito os treinos do Marcelo
Soares e tenho muito res-
peito, tanto pelo Alex como
pelo Fogo.

A GAZETA: Qual(is)
título(s) alcançado(s)?

Cacá: Além de alguns
campeonatos regionais,
competi em apenas 2 cam-
peonatos oficiais pela IBJJF
(Intenational Brazilian Jiu
Jitsu Federation) o primei-
ro foi o São Paulo Interna-
tional Open em 2013 e re-
centemente o Campeonato
Brasileiro de 2014, em am-
bos consegui finalizar todas
as minhas lutas, alcançan-

do a primeira colocação.
A GAZETA: Faça um

resumo de sua trajetória.
Cacá: Comecei a fazer

Jiu Jitsu a convite de um
amigo faixa branca no final
de 1998, que me passou al-
gumas posições básicas,
gostei tanto que no primei-
ro mês já comprei um ki-
mono e em seguida procu-
rei o professor Marcelo So-
ares, que tinha como mes-
tre o professor Chevette em
Ribeirão Preto, me graduei
na faixa azul, onde fiquei
muitos anos, pois o Chevet-
te foi embora de Ribeirão e
não tinha mais um profes-
sor que pudesse me gradu-
ar. Mesmo não graduando,
nunca deixei de treinar, pois
mais importante que a cor
da faixa que eu uso, são os
benefícios que o Jiu Jitsu
me deu, como condiciona-
mento físico, educação, res-
peito, humildade entre ou-
tros. Depois de muitos
anos, entendi que esse es-
porte já fazia parte da mi-
nha vida e resolvi que era
hora de aprimorar os co-
nhecimentos, me graduar,
então busquei a Equipe Nú-
cleo com o Professor Alex
Maeda, onde fui muito bem
recebido e treino até os dias

de hoje.
A GAZETA: A que ou a

quem você deve a(s) sua(s)
vitória(s) e conquista(s)?

Cacá: Inicialmente tenho
que agradecer à minha es-
posa Juliana, pela paciência
que ela tem com o tempo
que fico fora de casa nos
treinos, em segundo lugar
devo agradecer em ordem
cronológica os professores
que me auxiliaram:

- Marcelo Soares (Fogo)
- Alex Maeda
- Márcio Della Motta
- Rhuando Cavalcante

Brandão (Ligeirinho)
- Sérgio Ribeiro
A GAZETA: Encontrou

alguma dificuldade na tra-
jetória do esporte?

Cacá: As dificuldades
que vejo hoje no Jiu Jitsu,
é a falta de reconhecimen-
to, tanto dos órgãos públi-
cos, como dos privados. O
Jiu Jitsu é a única arte mar-
cial no mundo a ter a sua
nacionalidade alterada pois
se chama Jiu Jitsu Brasi-
leiro ou em inglês Brazilian
Jiu Jitsu (BJJ). O Brasil de-
veria colocar o Jiu Jitsu nas
Olimpíadas, pois temos
inúmeras chances de me-
dalhas. É umas das artes
marciais que mais se difun-
de no mundo inteiro e não
tem nem 5% do reconhe-
cimento que deveria.

A GAZETA: Tem
patrocínio(s)?

Cacá: Não possuo pa-
trocínios.

A GAZETA: Qual é a sua
expectativa, sonhos e obje-
tivos

Cacá: Minha expectativa
no Jiu Jitsu é obter caráter,
conhecimento, educação,
humildade entre outras qua-
lidades, pois um campeona-
to não é nada mais que um
campeonato, a medalha que
você conquistou hoje, ama-
nhã vai estar enferrujando na
gaveta e o que realmente fica
é a pessoa que você se tor-
nou.

em 1999;
Vice Campeão do Triathlon

Internacional de Santos em 2000
e 2003 na cat. 25-29 anos;

Campeão do Triathlon Inter-
nacional de Santos em 2004 cat.
25-29 anos;

Campeão do 1º Long Distan-
ce de Pirassununga em 1999 (cat.
25-29 anos);

Campeão do Triathlon Inte-
restadual em 2012;

Vice Campeão Brasileiro de
Triathlon de Longa Distância em
2002;

Campeão do Troféu Brasil de
Triathlon em 2006 e 2008;

8º colocado na categoria Elite
no X Terra de Ilha Bela em 2005.

Tem mais, afinal são 20
anos... destaquei apenas alguns
que considero importantes.

A GAZETA: Faça um resu-
mo de sua trajetória.

Rodrigo:  Comecei em
1994, após assistir meus ir-
mãos correrem um Triathlon
que teve na Recra em Ribei-
rão Preto no ano de 1993. Na
época eu andava de skate e
estava morando em Guaratin-
guetá, cursando Engenharia
Mecânica na UNESP. Come-
cei fazendo mais provas de
ciclismo, pois na região não
existia o triathlon. Treinava
natação e corrida sózinho e
comecei a ter que viajar mais
para ir às provas.

Em 1995 comecei a me desta-
car um pouco nas provas e aí a
cada ano adquiria mais experiên-
cia e consistência. O triathlon é
um esporte que exige bastante de-

dicação e disciplina, além de mui-
ta paciência para começar a apa-
recer os resultados.

Em 1999 fui campeão do 1º
Long Distance de Pirassununga
na minha categoria e o 6º no ge-
ral. Em 2000 fiz meu único Iron-
man na cidade de Porto Seguro,
terminando em 18º na minha ca-
tegoria. Depois disso, sempre me
destaco nas provas em minha ca-
tegoria e sempre dou um pouco
de trabalho para os demais.

A GAZETA: A que ou a quem
você deve a(s) sua(s) vitória(s) e
conquista(s)?

Rodrigo: Acredito que as
vitórias que conquistei se de-
vem à minha insistência, tei-
mosia e paciência. Além, é
claro, de estar treinando com
um profissional competente,
formado na área e que tam-
bém pratica o esporte que
gosto.

A GAZETA: Encontrou algu-
ma dificuldade na trajetória do
esporte?

Rodrigo: Na verdade, apesar
de sempre estar entre os melho-
res atletas do Brasil em minha
categoria, nunca tive apoio de
ninguém. As poucas vezes que
fui atrás de alguma ajuda, as pes-
soas nunca acreditaram. Infeliz-
mente aqui no Brasil, preferem
apoiar um time de 5ª divisão, a
apoiar os melhores atletas naci-
onais. Este é um problema cul-
tural, então acabei desistindo de
ir atrás.

A GAZETA: Tem
patrocínio(s)?

Rodrigo: Não possuo pa-
trocínio, nem apoio algum.
Corro por amor ao esporte. Se
fosse pensar nisso aqui no Bra-
sil, já teria parado há muito
tempo.

A GAZETA: Qual é a sua ex-
pectativa, sonhos e objetivos?

Rodrigo: O objetivo é ter-
minar o ano como Campeão
Paulista de Triathlon em mi-
nha categoria. São 2 etapas, eu
já ganhei a primeira e ainda ga-
nhei um bônus por ter chega-
do entre os cinco primeiros no
geral. A próxima etapa será em
novembro, na cidade de Cara-
guatatuba. Outro sonho era pe-
dalar na EUROPA e em um eta-
pa do Tour de France. Feliz-
mente realizei este sonho em
2012 e 2103 quando estive na
França com meu irmão gêmeo
e mais 2 amigos. No Triathlon,
disputar o Mundial ano que
vem e correr um Triathlon na
França.
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A GAZETA: Nome comple-
to e qual esporte prática?

Ozaney Figueredo dos San-
tos (Ney Figueredo)

A GAZETA: Desde que ida-
de pratica esse esporte?

Ozaney: 25 anos
A GAZETA: Quem foi e

quem é seu treinador(a) ou equi-
pe?

Ozaney: Prof. Demetro Bor-
ges (DBF)

A GAZETA: Qual(is)
título(s) alcançado(s)?

Ozaney: ArAra fight, Bata-
lha dos Feras, Jabuka Fight 2
,Tabau Fight, Arena Fight, Cam-
peonato Brasileiro de Artes Mar-
ciais entre outros.

A GAZETA: Faça um resu-
mo de sua trajetória.

Ozaney: Muitas alegrias com
certeza e muito treino. A vida de
lutador  não é fácil, mas me sinto
realizado com o Muay Thai.

A GAZETA: A  que ou a quem
você deve a(s) sua(s) vitória(s) e
conquista(s)?

Ozaney: Com certeza ao
prof. Demetro Borges que me

A GAZETA: Nome comple-
to e qual esporte prática?

Gabriela Cuzzi Fernandes,
Natação

A GAZETA: Desde que ida-
de pratica esse esporte?

Gabriela: 6 meses
A GAZETA: Quem foi e quem

é seu treinador(a) ou equipe?
Gabriela: Fábio Travaini
A GAZETA: Qual(is)

título(s) alcançado(s)?
Gabriela: Vice-campeã pau-

lista nos 100 livre, 50 livre, 100
borbo, e 3º lugar nos 200 borbo-
leta. Vice-campeã brasileira nos
50 livre, 3º lugar nos 100 borbo-
leta, e 3º lugar nos 100 metros
livre. 3º lugar nos 50 e 100 livre
nos Jogos Regionais.

A GAZETA: Faça um resu-
mo de sua trajetória.

Gabriela: Desde criança já me
identificava com a água e amava
nadar, sempre fazendo natação.
Quando eu completei 10 anos, o
Fábio me chamou para entrar prá
equipe de treino, comecei a trei-
nar e me dedicar muito, e desco-
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apresentou ao esporte e até hoje
acredita em meu potencial.

A GAZETA: Encontrou algu-
ma dificuldade na trajetória do
esporte?

Ozaney: Sim, com certeza.
Dificuldades sempre aparecem,
mas para superá-las trabalho
muito, me dedico aos treinos.
Como trabalho durante o dia, trei-
no apenas à noite e para quem
compete é muito pouco. Mas
mesmo assim, graças a Deus, te-
nho várias conquistas.

A GAZETA: Tem patrocínio?
Ozaney: Não tenho patrocínio.
A GAZETA: Qual é a sua ex-

pectativa, sonhos e objetivos?
Ozaney: Estou iniciando

uma fase nova em minha vida,
treinando MMA com a expec-
tativa de lutar em breve. Hoje
faço parte de uma equipe forte,
com bons parceiros de treino e
da Chute Boxe, que é uma das
mais importantes equipes do
mundo. Quero representar a ci-
dade e a minha equipe em gran-
des eventos. O futuro promete
e estou me preparando para ele.

bri que, com muito esforço, você
consegue chegar onde quiser.

Desde criança já me identifi-
cava com a água e amava nadar,
sempre fazendo natação. Quan-
do eu completei 10 anos, o Fá-
bio me chamou para entrar prá
equipe de treino, comecei a trei-
nar e me dedicar muito, e desco-
bri que, com muito esforço, você
consegue chegar onde quiser.

A GAZETA: A  que ou a quem
você deve a(s) sua(s) vitória(s) e
conquista(s)?

Minha família, que sempre me
apoiou, e ao Fábio, porque sem
ele eu não chegaria onde cheguei.

A GAZETA: Qual é a sua ex-
pectativa, sonhos e objetivos?

Gabriela: Tenho muita von-
tade de um dia poder participar
de uma olimpíada. Mas por en-
quanto, treinar bastante e me de-
dicar ao máximo.

Um dia me perguntaram qual
era a motivação (ou uma frase)
que eu usava prá concentrar, e
eu disse: "o medo de perder, tira
a vontade de ganhar".

A GAZETA: Nome completo
e qual esporte pratica?

Valdivino Vinicius de Almeida
Nunes dos Santos.

Sou atleta de arremesso de peso
e lançamento de disco.

A GAZETA: Desde que idade
pratica esse esporte?

Valdivino: Desde os 14 anos
de idade.

A GAZETA: Quem foi e quem
é seu treinador(a)?

Valdivino: Sempre fui treina-
do por Roberta Brás, técnica da
equipe de atletismo da FAE (Fun-
dação de Amparo ao Esporte de
Jaboticabal), atleta, professora de
Educação Física e técnica da Sele-
ção Brasileira de Atletismo.

A GAZETA: Qual(is) título(s)
alcançado(s)?

Valdivino: Em 2010 fui vice-
campeão nas modalidades lança-
mento de disco e arremesso de
peso nos jogos Interclubes; em
2011, fiquei classificado em  ter-
ceiro lugar no estadual em lança-
mento de disco; em 2012, fui cam-
peão nas duas modalidade nas pro-
vas do Interclubes menores e se-
gundo lugar em lançamento de dis-
co e terceiro em arremesso de peso
no Brasileiro. E ainda, recebi o tí-
tulo no Campeonato Sul-Ameri-
cano na cidade de Mendoza, na
Argentina em terceiro lugar.

Recentemente, venci o arre-
messo de peso, com índice para o
Mundial de Juvenís e conquistei
novamente medalha de ouro na
prova de lançamento de disco, no
Campeonato Brasileiro Caixa de
Atletismo de Juvenís Interclubes
em São Bernardo do Campo, com
o recorde do torneio, com 54,40
m, e recorde de arremesso de peso

com 19,20m.

A GAZETA: Faça um resumo
de sua trajetória.

Valdivino: Me identifiquei
com o esporte há cinco anos atrás,
e pude encontrar no esporte a
minha realização pessoal. Enfren-
tei vários obstáculos, mas conse-
gui superá-los, e o amor pelo es-
porte foi o maior motivo para eu
não desanimar e prosseguir com
os meus sonhos.

Minha dedicação nos treinos
me fez conquistar vários títulos
importantes.

Ser o melhor atleta do Brasil e
da América Latina e ocupar a séti-
ma posição no Mundo, para mim
é uma grande vitória e um grande
orgulho.

Agora estou me preparando
para o Mundial nos Estados Uni-
dos.

A GAZETA: A que ou a quem
você deve a(s) suas vitória(s) e
conquista(s)?

Valdivino: As minhas vitóri-
as e conquistas devo a Deus, pois
sem Ele, não teria chegado aonde
cheguei; à minha família que sem-
pre me deu força e me incentivou,
à minha técnica Roberta Brás, que
sempre acreditou no meu poten-
cial, à equipe, e amigos.

A GAZETA: Você encontrou
alguma dificuldade na trajetória do
esporte?

Valdivino: Encontrei muitas
dificuldades na trajetória do espor-
te. Passei por dificuldades finan-
ceiras, e cheguei até a passar fome.
E outro problema grave que eu
enfrentava na família, era o fato

de meu pai ser usuário de drogas.
É por isso que digo que encon-

trei no esporte a solução para to-
dos os meus problemas, pois hoje
recebo mensalmente cestas bási-
cas, consigo ajudar no sustento de
casa e meu pai deixou de ser usuá-
rio de drogas, pois ele se realizou
em ver seu único filho homem ser
atleta, e se orgulhava disso.

A GAZETA: Tem patrocínio?
Valdivino: Recebo apoio da

Prefeitura, a FAE (Fundação de
Amparo ao Esporte de Jabotica-
bal), e os meus patrocinadores são
a Academia Cardiofísico e  Kierati
Sports Nutrition.

Agradeço muito o apoio e pa-
trocinadores que tenho, mas para
levar os meus sonhos adiante e
conquistar mais títulos, preciso ter
mais patrocinadores.

A GAZETA: Qual é a sua ex-
pectativa, sonho e objetivo?

Valdivino: Vou treinar com
muita dedicação para participar
dos Jogos Olímpicos em 2016,
esse é um sonho que eu espero re-
alizar.

Pretendo também, quebrar o re-
corde adulto e ganhar medalha no
Campeonato Mundial. Sei que para
isso, será preciso muito treino para
garantir bons resultados. Vou trei-
nar e lutar muito para que eu alcan-
ce esse objetivo.

Quero fazer um agradecimen-
to especial às pessoas que sempre
estiveram ao meu lado, mesmo
nos momentos de dificuldade e
que sabem todos os problemas que
enfrentei para conseguir chegar
até aqui. Meu muito obrigado aos
meus amigos Alexandre, Mateu-
zinho, Edvaldo, Ramon, Daiari-
fers, e meu segundo professor
Valmir.
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A cada nova temporada,
além das dicas e tendências
de moda, também são dita-
das as apostas em termos de
beleza.Falando especial-
mente das maquiagens, são
itens que não podem ficar de
fora na produção diária de
qualquer mulher vaidosa.

Pele
 Começando pela parte

principal de qualquer ma-
quiagem, que é a prepara-
ção da pele,  agora a tendên-
cia é apresentar um rosto
com aparência saudável,
matizado, mas sem  aquela
aparência dura, como se es-
tivesse carregado de pó. Em
tempos de BB Cream e seus
derivados, os famosos tudo
em um, que reúnem hidratan-
te, base, filtro solar, entre
outros  produtos em um fras-
co só, a ideia é que a pele
pareça bem tratada. A inten-
ção é maquiar sem aparen-
tar estar maquiada.

Tendências de maquiagens para o inverno 2014
Lábios
Mais ou menos a mesma

coisa ocorre com os lábios.
Durante o dia, a ideia é apli-
car o batom de forma irre-
gular, despretensiosa, dan-
do pequenos borrõezinhos
sobre os lábios. Assim, o re-
sultado é uma boca aparen-
tando ser daquele tom, sem
que pareça ter recebido ca-
madas de batom perfeita-
mente aplicadas. Exceto à
noite, quando os batons es-
curos ganham espaço e, ob-

viamente, precisam ser apli-
cados com exatidão, um
belo contorno e preenchi-
mento adequado.

Olhos
  Quanto aos olhos, du-

rante o dia podem receber
apenas pingos de ilumina-
dor no canto interno, abrin-
do olhar, o que combina
com a pele perfeita e com lu-
minosidade natural. Já, à
noite, o brilho suave dá lu-
gar ao preto carregado e
marcante.

A bela modelo Lígia
Rodrigues foi maquiada
por Sandra Carrian Boa-
nerges, proprietária da
DIVAS MAKE UP E
ACESSÓRIOS

Fotos: Lambão Core
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1 kg de jabuticaba madura
1 litro de álcool de cerais

ou pinga.
1 kg de açúcar
2 xícaras (chá) de água
Modo de preparo

Pouca consumida e bem conhe-
cida, essa frutinha típica brasileira
tem benefícios que vão desde a
saúde da pele até a prevenção de
doenças do coração!

Muitos ainda a tem em seu quin-
tal e seu sabor doce a inclui em
muitas receitas saborosas...

Mesmo com seu sabor  bem
adocicado, possui aproximada-
mente 58 calorias em 100 gra-
mas da fruta, que é rica em  Ferro
e ainda contém cálcio, fósforo vi-
taminas do complexo B e vita-
mina C.

Possui compostos fenólicos
antioxidantes com a presença de
uma substância poderosa,  chama-
da antocianina, ainda com muitos
estudos em andamento, porém

Benefícios da Jabuticaba
sabe-se que tem o poder antioxi-
dante, diminuindo a produção de
radicais livres e conseqüentemen-
te reduzindo doenças como o au-
mento de células cancerígenas, re-
paração de tecidos (“rejuvenesci-
mento” da pele), melhora a circu-
lação sanguínea (protegendo con-
tra a aterosclerose), porém essa
substância chamada antocianina é
encontrada em sua maior parte na
casca, daí a importância no con-
sumo da fruta em sua forma inte-
gral.

A polpa não fica de fora, tam-
bém é rica em ferro, fósforo, vi-
tamina C e uma vitamina do com-
plexo B que facilita a digestão e
ainda nos ajuda a eliminar toxi-
nas.

As fibras presentes na casca,
por sua vez, auxiliam no trato di-
gestório e as solúveis atuam na
redução do colesterol e na absor-
ção de glicose.

Alguns estudos ainda apon-
tam uma maior potencialidade
que a uva no combate aos radi-
cais livres.

Depois de tantos benefíci-
os, você não vai mais deixar
essa frutinha poderosa longe
da sua rotina alimentar. . .  Ok
engolir a casca não é um pro-
cesso fácil, por isso a suges-
tão  é  ba tê - la  no  preparo  de
sucos ou geléias, altas tempe-
raturas não reduz significati-
vamente o seu poder ,  porém
bateu,  tomou!!!

Michella Carlla Martins
Nutricionista
CRN-18620

Suco com casca de jabuticaba:
1 copo (médio) com cascas de

jabuticabas
3 fatias médias de abacaxi sem

casca
1 copo americano de água mi-

neral
 Adoçante ou mel a gosto
Modo de  preparar :  l iqu i -

d i f i c a r  t o d o s  o s  i n g r e d i e n -
t e s ,  coa r  e  bebe r  imed ia t a -
m e n t e .

Geléia de jabuticaba:
Em uma panela, “estoure”

uma certa quantidade de jabuti-
caba e leve ao fogo sem deixar
ferver. Coe em uma peneira (es-
prema para melhor aproveita-
mento). Para cada medida de
suco, adicione uma mesma me-
dida de açúcar (de preferência
orgânico). Leve ao fogo até o
ponto de geléia e guarde em vi-
dros bem esterilizados.

Licor de Jabuticaba
Lave bem as jabuticabas e

seque com um pano limpo.
Coloque em uma vasilha

grande e soque com um pilão
até todas ficarem abertas e
formar um suco.

Misture com o álcool de
cereais ou pinga e coloque em
um garrafão ou garrafa com
tampa.

Mantenha em local escu-
ro e arejado por 10 ou 15 dias
para tomar gosto.

Coe a pinga e reserve.
Em uma panela, dissolva

o açúcar na água e leve ao
fogo médio até formar uma
calda grossa, deixe a calda
esfriar.

Adoce a pinga com a cal-
da a gosto e coloque em gar-
rafas.

Sirva gelado ou em tem-
peratura ambiente.

“Somente quando temos
coragem para enfrentar as
coisas exatamente como elas
são, sem qualquer autoenga-
no ou ilusão, é que uma luz
surgirá dos acontecimentos,
pela qual o caminho do su-
cesso poderá ser reconheci-
do.” I Ching

No processo de conscien-
tização – e possível cura -
“deixar doer” nos possibilita
perceber que a expectativa da

O Processo Psicoterapêutico

“dor” é mais dolorida do que
a própria vivencia da mesma.
É preciso transcender nossa
zona de conforto e não arran-
jar desculpas na hora dos di-
álogos internos. Enfrentar as
coisas exatamente como elas
são. Sem ilusões e culpados,
simplesmente tomando para
si a responsabilidade peran-
te as escolhas e acontecimen-
tos da sua vida. Faxinar nos-
sa “casa interior”, remexer e

encontrar coisas que estão
guardadas e esquecidas há
anos. Fazendo com que lem-
branças, sensações e senti-
mentos venham à tona, nos
dando a oportunidade de re-
fletir o significado daquilo em
nossas vidas e o poder de
ressignificá-las, que na lin-
guagem da psicologia, quer
dizer “dar” um novo
sentido.Passando a encarar
aquela lembrança com mais

equilíbrio emocional. A psico-
terapia (vinculo terapêutico)
auxilia nesse processo de
conscientização e ressignifi-
cação. Ajuda a enxergar no-
vas possibilidades além da
dor e/ou sofrimento, jogar
fora todo o “lixo” emocional
e abrir espaço ao novo.

Tipos de psicoterapia
Além das individuais, tam-

bém existem as de grupo. Elas
incluem a terapia de casal e a

terapia familiar. Onde o foco
do tratamento se dá no papel
que cada indivíduo exerce
nesse meio e o que cada um
pode fazer para melhorar seu
funcionamento. A abordagem
em grupo nos dá a vantagem
de poder observar o compor-
tamento e a capacidade de se
relacionar com outros e como
desvantagem, pode ser ansi-
ogênico para pacientes para-
nóides e fóbicos sociais.

Algumas abordagens teóricas
Há diversas escolas teóri-

cas na Psicologia que podem
ser agrupadas em cinco prin-
cipais perspectivas, com seus
ramos e derivações: Psicodi-
nâmica (Psicanálise, Psicolo-
gia Analítica etc),Humanista
(Gestalt, Psicodrama etc),
Corporal (Reichiana, Bioener-
gética etc), Cognitivo com-
portamental e  Sistêmica.

A escolha de qual seguir
vai depender da queixa. Por
exemplo, para tratamentos li-
gados a problemas compor-

tamentais de fobias, síndro-
me do pânico, TOC (transtor-
no obsessivo compulsivo), a
abordagem Cognitivo Com-
portamental demonstra-se
mais eficaz. E também da em-
patia/vínculo psicoterapeuta/
paciente, pois, é preciso se
sentir bem e confortável na
psicoterapia.

Outro fator importante é a
paciência e persistência, pois,
é um processo longo, onde
terão dias em que você sairá
mais leve do que entrou e
outros onde terá trabalhado
coisas mais densas e então
sairá um pouco mais reflexi-
vo, e às vezes até confuso.
Mas não há dúvidas de que a
psicoterapia é uma grande
ferramenta para a melhora da
nossa qualidade de vida e
existência. Encarar e refletir
sobre nossas angústias, afli-
ções, medos e traumas é a
melhor forma de superá-los.

http://www.ipan.med.br/
tratamentos.php?content=13

Flávia Capalbo Poli
Psicóloga Clínica e Orienta-

dora Profissional/Vocacional
CRP - 06/114996

Emiliana Barbieri de Fa-
ria. Formada em Hotelaria
na Faculdade Senac de
Àguas de São Pedro
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Julho é um mês especi-
al para Jaboticabal. No dia
16, a cidade completará
186 anos e a Diocese do
município celebrará seus
85 anos. Para comemorar
essas datas especiais, a Pre-
feitura preparou uma pro-
gramação exclusiva e con-
tará com uma visita ilus-
tre: o Núncio Apostólico do
Brasil, Dom Giovanni
D’Aniello.

“Estamos muito felizes
e honrados com a visita do
Núncio Apostólico. Ele
vem à nossa cidade para o
aniversário da Diocese e
participará de várias das
atividades que programa-
mos. Jaboticabal receberá
uma benção especial nes-
se dia”, declara o prefeito
Raul Girio.

O Núncio deve partici-
par do hasteamento das
Bandeiras, da Missa Sole-
ne e Concelebração Euca-
rística de comemoração ao
aniversário da Diocese. “A
população está convidada
para todos os eventos. Lem-
brando que nesse mesmo
dia, também acontece a
Festa do Quitute”, reforça
Raul.

Confira a programação
especial de aniversário:

16 de Julho - Aniversá-
rio do Município

8h - Hasteamento das
Bandeiras Nacional, Esta-
dual, Municipal e do Vati-
cano

Presença de Dom Gio-
vanni D’Aniello – Núncio
Apostólico do Brasil

Participações: Corpora-

Jaboticabal recebe visita do Núncio
Apostólico do Brasil no dia 16

Cidade celebra 186 anos no mesmo dia em que Diocese completa 85 anos.

Representante da Igreja Católica vem à cidade para comemorações

ção Musical Gomes & Puc-
cini , Coro Cantares e Tiro
de Guerra

Local: Praça Doutor
Joaquim Batista

10h - Missa Solene pela
cidade em comemoração
aos 85 anos da Diocese

Presidida por Dom Gi-
ovanni D’Aniello – Nún-
cio Apostólico do Brasil

Local: Sé Catedral de
Nossa Senhora do Carmo

11h - 32ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de Arte e
Artesanato

Apresentações Musicais:
Palco 1
12h – João Paulo e Rangel
14h- Débora e Ronaldo
15h – Centopéia
20h- Musical Classic

Show
22h – Grupo KeepSamba
Palco 2
11h- Manú Vaz
13h – Big Band Jabuti-

cabeira
15h- Centopéia
19h – Grupo Quatro
21h – Semi & Novos
Local: Estação de Even-

tos Cora Coralina – entra-
da gratuita

19h30 – Concelebração
Eucarística em comemora-
ção aos 85 anos da Dioce-
se de Jaboticabal

Presidida por Dom Gi-
ovanni D’Aniello – Nún-
cio Apostólico do Brasil

Local: Ginásio Munici-
pal de Esportes “Dr. Alber-
to Bottino”

20h - Sessão Solene em
homenagem ao Aniversá-
rio de Jaboticabal

Local: Câmara Munici-
pal.
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Existiu de 1963 a 1968 em
Jaboticabal um grupo artístico
denominado “Teatro Experimen-
tal Galmo” inaugurado oficial-
mente em 15-11-1963 como So-
ciedade Teatro Galmo, funciona-
va com auditório, palco e cama-
rins montados ao ar livre no fun-
do do aconchegante quintal de
Domiciano Moreira Junior
(Dedé) situado na Avenida José
da Costa, 500, bairro Aparecida,
era formado por um grupo de
homens sonhadores, idealistas e
apreciadores da cultura geral, os
espetáculos aconteciam sempre
com enorme sucesso de público
onde apresentavam uma boa di-
versidade de atrações artísticas:
cantores, músicos, dançarinos,
mímicos, dubladores, hipnotiza-
dores, além de esquetes e uma
peça teatral de alto nível em 3
atos ao fim de cada espetáculo,
sempre de autores jaboticabalen-
ses. O termo Galmo veio dos so-
brenomes dos fundadores: Gal de
Hirton Galvani e Mo de Domi-
ciano Moreira Junior, ambos fa-
lecidos. Nas comemorações de
aniversários do teatro, haviam
brincadeiras para a garotada e ao
fim, gincanas com premiações,
como patinete ao 1º colocado, um
luxo na época.

Em 1966, a apresentadora te-
levisiva Hebe Camargo, foi con-
vidada para vir a Jaboticabal co-
nhecer o teatro, impossibilitada
de comparecer, enviou carta pa-
rabenizando e agradecendo. O
grupo foi além das fronteiras do
município, apresentando-se em
diversas cidades, recebendo láu-
reas e diplomas.

Histórias da “Athenas Paulista”
Teatro Galmo, emoções eternas!

Foi um período relativamen-
te curto de atividades artísticas
(4 anos) mas, de enorme contri-
buição cultural para Jaboticabal,
marcando indelevelmente os
inesquecíveis anos 60, com a exis-
tência também do Teatro Jaboti-
cabal de Orlando Corsi (Gran
Orland).

De doces memórias, carrego
comigo o enorme prazer e a eter-
na satisfação de ter participado
da trupe desta saudosa compa-
nhia atuando dos 8 aos 13 anos
de idade, onde era tratado com
carinho e admiração, aprenden-
do a interpretar papéis difíceis
de peças escritas pelo Professor
Francisco Berlingieri Marino,
como “Borrascas da Vida”, “O
Canto do Pato”, etc.

Teatro Galmo de Jaboticabal,
há mais de 50 anos, lembrado
para sempre!

Abel Aparecido Ziviani
Formado em Contabilidade,

História, Geografia, Pedagogia,

Produção Cultural e Segurança do
Trabalho. Especializado em ci-
nema, fotografia, memória, fan-
farras e bandas, estando como
Diretor de Cultura de Jabotica-
bal.
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Para celebrar os 186
anos de Jaboticabal, a Pre-
feitura organizou uma pro-
gramação especial de ani-
versário. Após a Festa do
Quitute e Expofeira de
Arte Artesanato (de 15 a

Prefeitura prepara Festa Aviatória
Programação especial inclui palestra com representante da Força Aérea

Brasileira e apresentações de paraquedismo e aeromodelismo

20 de julho), a população
poderá prestigiar a Festa
Aviatória, nos dias 26 e 27,
das 10h às 16h, no Aero-
porto Municipal.

O evento, organizado
pela Secretaria de Indústria,

Comércio e Turismo, con-
tará com apresentações de
aeromodelismo, paraque-
dismo, exposição de aero-
naves e carros antigos (in-
cluindo carros de guerra) e
visitação dos hangares.

“Um dos pontos fortes da
Festa Aviatória será a pales-
tra com representante da
Força Aérea Brasileira”,
acrescenta o secretário da
pasta, Valdemir Lutti.

O evento conta com o
apoio da Associação Co-
mandante Glauco Souza,
FAB – Esquadrilha da For-
ça, Aero-ja (Associação de
Aeromodelismo de Jaboti-
cabal), Céu Azul Paraque-
dismo e Ford Báltico.

Jaboticabal, 16 de Julho de 2.014 Edição Especial de Aniversário 15A GAZETA



Jaboticabal, 16 de Julho de 2.014 Edição Especial de Aniversário 16A GAZETA



Jaboticabal, 16 de Julho de 2.014 Edição Especial de Aniversário 17A GAZETA



Raul Girio -
Prefeito Municipal

Jaboticabal encanta pela for-
ça da nossa gente. Nossa popu-
lação é simpática, hospitaleira e
recebe como ninguém. Sou mi-
nhoca, nasci e vivi minha vida
toda aqui; vi nascer e crescer
minhas maiores paixões: minha
filha e minha neta. Não tem como
não se apaixonar por Jaboticabal
e lutar, todos os dias, por uma ci-
dade melhor para todos nós.

Abel Aparecido Ziviani -
Diretor de Cultura - Jaboticabal/

SP

Por ter a felicidade de ter nascido
jaboticabalense; ter toda a minha fa-
mília na cidade até hoje; pelos meus
estudos aqui realizados; pela minha
vida profissional no município e con-
sequente sobrevivência; pelo seu rico
passado histórico e cultural sem pre-
cedentes; pelo seu povo hospitaleiro
e solidário, enfim, Jaboticabal me deu
tudo em todos os sentidos, e retribuo
à ela da melhor maneira possível.

Drª Léssia P. Cintra Ferraro -
Oftalmologista

Jaboticabal, minha cidade, aqui nasci
em 26/07/1974. Meus pais vindos de Ri-
beirão Preto e Rio Claro aqui construiram
suas vidas. Vivi uma infância feliz, brin-
cando com as amigas da vizinhança e as
colegas do Colégio Santo André, das quais
guardo vivências inesquecíveis.

Me formei pela Faculdade de Medici-
na de Catanduva e finalmente concluindo
doutorado em oftalmologia  pela Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto, re-
tornei para Jaboticabal, motivada pela clí-
nica oftalmológica de meus pais, que mos-
traram o caminho da ética, dignidade e
competência. Parte do meu trabalho de-
dico também ao atendimento público nes-
ta cidade.

Me casei com Maurício Ferraro, meu
companheiro de todos os momentos.
Nasceu Maria Júlia, uma jóia de 5 anos
que me inspira todos os dias. A união fa-
miliar, o trabalho sólido, as amizades sin-
ceras, a tranquilidade da cidade... Solidifi-
cam a minha vida por aqui.

Cidinha Aparecida Girio -
Primeira Dama e Presidente do

Fundo Social de Solidariedade

Gosto de Morar em Jabotica-
bal por que aqui nasci, cresci e
vivi a minha mocidade. Conheci
meu esposo, constituí uma famí-
lia linda; vi nascer minha filha e
minha neta. Sempre as ensina-
mos a amar nossa cidade, assim
como nossos avôs fizeram co-
nosco. Jaboticabal sempre será
a Cidade das Rosas, a Cidade
da Música, a Cidade do Bem.

César Poletti -
Administrador, Secretário de Ad-

minstração Docente, Consultor em
Gestão de Negócios e Palestrante

Gosto de viver em Jaboticabal por-
que é uma cidade encantadora e hospi-
taleira. Nasci em Jaboticabal. Morei por
cinco anos em Ribeirão Preto e já passei
por inúmeras cidades. E nenhum outro
lugar me faz feliz como sou aqui.  Uma
cidade boa para se viver, depende de
cada um de nós. E no que depender de
mim, será cada dia melhor. Valorizo o
que a cidade tem de bom e luto para
melhorar o que for preciso. Foi aqui que
encontrei minha felicidade.

Valdemir Lutti -
Adiministrador e Secretário de

Indústria, Comércio e Turismo

Aqui faço o que em São Paulo
era impossível: ter qualidade de vida
e ficar mais próximo da família. Ja-
boticabal é acolhedora e permitiu
que fizéssemos boas amizades. Me
deu a oportunidade de aproveitar
os relacionamentos de trabalho que
conquistei na vida e realizar os so-
nhos, junto com minha equipe.

Guilherme Medina -
Estudante
A cidade é tranquila, bem distri-

buída e possui fácil localização en-
tre os pontos de interesse. Se você
procura um lugar tranquilo, com cer-
teza Jaboticabal é uma opção, pos-
sui também lugares gostosos de se
passar um final de semana, como a
Explanada do Lago, os restauran-
tes e o Shopping de nossa cidade.
Gosto de morar aqui porque o caris-
ma contagia os moradores.

Denise Fernandes Britto -
Jornalista e Professora Universitária

Gosto de viver em Jaboticabal porque é
uma cidade tradicional pela sua história, onde
vivem pessoas amigáveis e a minha família,
que eu amo muito!

POR QUE VOCÊ GOSTA DE VIVER EM JABOTICABAL?

Eliana Turco -
Empresária e Gerente de Marketing

do Jaboticabal Shopping

Sinto orgulho de ser JABOTICABA-
LENSE.  Orgulho dessa cidade. Aqui nas-
ci e me criei. Sou grata por todas as opor-
tunidades que me foram dadas nessa ci-
dade.

 Cidade que fez sua tradição, e que a
cada ano, amplia seus negócios, seu tra-
balho, sua esperança.

Cidade que forma suas raízes.... famí-
lias, une pessoas e mostra a solidarieda-
de de um povo... de um lugar.

Jaboticabal é uma cidade que exporta
talentos e recebe de braços abertos quem
pisa em nosso solo.

Jaboticabal tem gente que amo e res-
peito.

Parabéns, jovem cidade de 186 anos.
Feliz aniversário!

Estephan Hani -
Empresário

Jaboticabal, terra que amo e
que nasci. Aqui estão as pesso-
as que mais amo. Minhas filhas
aqui nasceram. Dou a vida na
vocação de meu trabalho, e um
dia aqui irei  morrer.
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Milena Montans -
Fisioterapêuta e estudante de

Medicina Veterinária
Gosto de viver em jaboticabal,

pois a cidade é tranquila e além dis-
so é onde construí todo um traba-
lho voluntário, voltado para ajudar
os animais carentes. Sou Fisiotera-
peuta, Estudante de Veterinária e
pretendo continuar meu trabalho
voluntário com o grupo de amigas,
para continuar conscientizando e
servindo de exemplo para respeito
aos animais.

Danilo Maeda -
Fisioterapêuta
Gosto de viver em Jaboticabal

porque, minha família toda mora aqui.
Porque tudo é mais simples, simples-
mente mais vivo, mais sentido, sim-
ples nos amigos mais vivos nos sen-
tidos, cidade próspera com braços
maternos sempre a nos acalentar, e
nos guiar. Gosto de Jaboticabal por-
que vivo a vida viva, vivendo a pros-
perar nessa linda cidade que aprendi
a amar, que me criou e me ensinou a
andar. Viva  Jaboticabal!

Vitório de Simoni -
Contabilista e Vereador
Cidade que se projeta no presente,

com olhos no futuro, valorizando o
passado. Muitos títulos conquista-
dos, Cidade das Rosas, Athenas Pau-
lista, Cidade da Música, de brilhantes
mulheres e grandes homens. Nascido
e criado em Jaboticabal, constituí uma
linda família. Tenho a honra de fazer
parte da família De Simoni que con-
duziu os destinos dessa cidade, seja
na Câmara ou Prefeitura. Desejo que
a Cidade das Rosas continue florindo
e perfumando essa terra abençoada.

Marco Antônio Lucatto - Empre-
sário e Administrador

Porque seus espaços urbanos são
cheios de significado. Esses lugares
cheios de sentidos para mim são, na
maioria das vezes, onde vivi experiên-
cias do cotidiano. Ou talvez tenham
neles uma referência simbólica e até
histórica dos anos de vida.

Morador de Jaboticabal há 26 anos,
aqui gosto de morar. Os motivos?
Gosto porque acho a cidade tranquila
para morar, tudo é perto, o clima é óti-
mo,  além do comércio no Centro.

Renata Ap. R. Assirati -
Secretária de Saúde

Sou filha adotiva desta cidade
maravilhosa, que me acolheu de bra-
ços abertos há 16 anos. Assim, pos-
so dizer que tenho inúmeros moti-
vos para gostar de viver aqui e, so-
bretudo retribuir todo esse carinho,
trabalhando muito, com amor e res-
peito, em prol de todos os muníci-
pes, aos quais tenho tanto a agra-
decer. Muito, muito obrigada à que-
rida jaboticabal, minha cidade do
coração.

Suélen Del Vecchio -
Modelo

Sempre gostei de residir aqui,
mas nos últimos tempos pude
ver de perto o tamanho do cora-
ção dos moradores de nossa ci-
dade. A caridade une as pesso-
as e as instituições em um laço
harmonioso, isso é maravilhoso
de se ver e de sentir. É muito
bom viver em um lugar onde a
maioria se junta em uma corrente
em prol ao próximo.

Sergio de Souza Nakagi - Zoo-
tecnista e Secretário de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio Ambi-
ente

Gosto de viver em Jaboticabal,
porque esta cidade me viu nascer,
acolheu minha família de agriculto-
res imigrantes, acompanhou meus
passos, onde eu, minha esposa
dentista, meus filhos Luiz Felipe e
os gëmeos Guilherme e Vinicius es-
colhemos para viver. Cidade de bons
costumes, boa qualidade de vida e
pessoas agradáveis.

Flávio Moraes -
Professor de História

Gosto de viver em Jaboticabal por-
que, apesar de num primeiro momen-
to ser crítico em relação às suas op-
ções de lazer e cultura, a cidade me
proporciona uma qualidade de vida
que considero satisfatória dada a tran-
quilidade e a proximidade de amigos e
familiares. Sobretudo, Jaboticabal me
oferece a feliz oportunidade de exer-
cer minha carreira de professor, dan-
do-me o privilégio da convivência com
nossas crianças e jovens, o que me faz
muito feliz e realizado.

POR QUE VOCÊ GOSTA DE VIVER EM JABOTICABAL?

Wilson Aparecido dos Santos
(Wilsinho Locutor)

Gosto de Jaboticabal,
principalmente pelo seu
povo. Gente que trabalha,
que luta pelos sonhos, pelo
sustento e pela família. Gen-
te alegre e receptiva, que
mesmo diante da adversida-
de encontra uma forma dig-
na de continuar seguindo.

Fábio Travaini -
Professor de Educação Fí-

sica
Gosto de viver em Jaboticabal

porque aqui tem tudo o que pre-
ciso para ser feliz. É o lugar onde
nasci, me estruturei, atuo com ale-
gria em meu trabalho, conheço e
convivo com pessoas especiais.
Gosto da cidade pela tranquilida-
de e segurança que oferece. Te-
nho orgulho em dizer que sou ja-
boticabalense.
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Humberto Bellodi  -
Empresário e Presidente da

ACIAJA
Como dizem os mais antigos,

sou nascido e criado em Jaboti-
cabal.  Considero-a  "Uma Cida-
de de Oportunidades". Foi aqui
que me desenvolvi, que tenho
minha família e meus amigos.
Uma cidade que se desenvolve
sem perder suas particularidades.
Por isso tenho o maior orgulho de
ser jaboticabalense.

Ayrton Camplesi Júnior -
Advogado

Simplesmente porque aqui é mi-
nha casa! Já morei em Ribeirão Pre-
to, São Paulo, cidades maravilhosas,
mas nada como sentir-se em casa.
Nada mais valioso do que ser agraci-
ado com a oportunidade de desenvol-
ver sua carreira profissional em sua
cidade, junto a seus familiares e ami-
gos. Em razão de minha profissão,
viajo de 2 a 3 vezes por semana, mas
minhas raízes estão aqui. Vivo Jabo-
ticabal. Defendo Jaboticabal. Amo
Jaboticabal!

Renato Gonçalves Dos Reis -
Cirurgião Dentista

Porque Jaboticabal é uma ci-
dade acolhedora, de pessoas de
bem.

Já fazem 18 anos que moro
aqui, cidade onde fiz muitos ami-
gos, onde me casei, me realizei
profissionalmente, onde meus fi-
lhos nasceram. Desejo a cada dia
se torne ainda mais bonita e que
seja sinônimo de qualidade de vida.

Emerson Camargo Bedin -
Professor

Responder esta importante pergunta
traz à minha memória toda a trajetória e
a história pela qual fui e sou constituído.
Como filho oriundo desta terra, foi em
Jaboticabal que me constituí como pes-
soa, como cidadão, como profissional e
agente político. É nessa cidade que tenho
as minhas raízes, as minhas memórias e a
minha formação. Amo Jaboticabal por ser
a cidade que produz conhecimento,  por
ser solidária,  por possuir ar tranquilo para
trabalhar e criar seus filhos.  Mas acima
de tudo, amo Jaboticabal por ser acolhe-
dora, por permitir que todos possam ter
seus espaços e viver de forma livre.

Denise Cardozo -
Assistente Legislativo

Jaboticabal é uma cidade espe-
cial, aconchegante e hospitaleira!
Tem músicos, escritores, pinto-
res e artesãos incríveis; tem atle-
tas brilhantes; profissionais que se
destacam, entre eles, educares
fascinantes! Mesmo com a cor-
reria diária, ainda conhecemos e
cumprimentamos nossos vizi-
nhos, e isso é lindo! Jaboticabal,
minha terra, minha vida!

Aparecido Paschoal Brandão
da Silva  - Empresário

Gosto de viver aqui em jabotica-
bal porque é uma cidade acolhedo-
ra, solidária, cidade de gente traba-
lhadora, cidade onde nasci, consti-
tui família e tenho bons e sinceros
amigos. Já tive comércio em outra
cidade, mas foi aqui que me conso-
lidei profissionalmente e pessoal-
mente. Tenho orgulho de  ser jabo-
ticabalense, viver e trabalhar nessa
cidade maravilhosa, “Cidade das
Rosas”!

José Carlos Hori -
Prefeito Municipal de Jabotica-

bal Gestão 2.004/2.012

Amo nossa Jaboticabal porque
é uma cidade muito ESPECIAL. De
gente feliz, solidária, que se doa ao
próximo. Aqui fiz os melhores ami-
gos e constituí minha maior pérola:
minha família. Vi nascer e crescer
meus filhos. Jaboticabal tem o que
melhor uma cidade pode oferecer.
Pessoas de sorriso sincero e quali-
dade de vida.

Aline Mariane Cazetta -
Estudante

Gosto de morar em jaboticabal
porque é uma cidade simples e
tranquila. As pessoas são acolhe-
doras, possuímos bons restauran-
tes, lugares divertidos para todas
as idades. Diferentemente de
grandes cidades, a paz daqui tem
uma energia única e sensível, ca-
paz de cativar todos que já nos
visitaram e ainda mais quem mora
aqui.

POR QUE VOCÊ GOSTA DE VIVER EM JABOTICABAL?

Cissa Stolarik -
Modelo e Comunicadora

Eu gosto de viver em Jaboticabal por-
que talvez, eu não tivesse sido a mesma
Cissa – apelido que recebi aqui quando co-
mecei na TV e na rádio GAZETA e que
hoje faz parte da minha personalidade. O
que teria sido de mim se não tivesse en-
contrado grandes amigos em Jaboticabal,
que me ajudam e continuam me ajudando?

Jaboticabal, cidade essa que acolheu a
mim, aos meus pais Antonio e Marilsa e
ao meu irmão, Igor – proporcionando à
nós, mais qualidade de vida.  Estou grata à
Jaboticabal. Afinal, agora sou “prata da
casa”, já que recebi a honraria do Título
de Cidadania Jaboticabalense!

Denise Rossi Martini –

Empresária

Não tenho palavras, sim-
plesmente amo minha cidade.
Foi aqui que nasci, passei mi-
nha infância, fiz amigos que car-
rego em meu coração até hoje,
construí minha família, tive meus
filhos, enfim, tenho o maior or-
gulho de morar aqui!
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POR QUE VOCÊ GOSTA DE VIVER EM JABOTICABAL?

Evilásio Vidotti Neto -
Corretor de Imóveis

Morar em Jaboticabal é mui-
to bom, pois tenho tudo que
preciso aqui para ser feliz, mi-
nha família, meus amigos e meu
trabalho.

Luiz Gonzaga Beraldo –
Empresário
Gosto de morar em Jaboticabal por

ser uma cidade hospitaleira, amiga. Nas-
ci, cresci e criei meus filhos com dignida-
de, tenho muitas amizades, respeito e sou
respeitado. Isso você só consegue em um
lugar como Jaboticabal. Você pode cola-
borar, para que a cidade fique cada vez
melhor e fraterna, com sua boa ação.

Parabéns Cidade das Rosas pelos 186
anos acolhedor. Muito obrigado!

Acompanhe abaixo a programação
oficial:

16 de Julho - Aniversário do Mu-
nicípio

8h - Hasteamento das Bandeiras Na-
cional, Estadual, Municipal e do Vati-
cano

Presença de Dom Giovanni
D’Aniello – Núncio Apostólico no Bra-
sil

Participações: Corporação Musical
Gomes Puccini , Coro Cantares e Tiro
de Guerra 02018 de Jaboticabal

Local : Praça Doutor Joaquim Batista
10h - Missa Solene pela cidade em

comemoração aos 85 anos da Diocese
Presidida por Dom Giovanni

D’Aniello – Núncio Apostólico no Bra-
sil

Local: Sé Catedral de Nossa Senhora
do Carmo

11h - 32ª Festa do Quitute e Expo-
feira de Arte e Artesanato

Apresentações Musicais:
Palco 1
12h – João Paulo e Rangel
14h- Débora e Ronaldo
15h – Centopéia
20 h- Musical Classic Show
22h – Grupo KeepSamba
Palco 2
11 h- Manú Vaz
13h – Big Band Jabuticabeira
15h- Centopéia
19 h – Grupo Quatro
21h – Semi & Novos
Local: Estação de Eventos Cora Co-

ralina – entrada gratuita

Programação oficial dos 186 anos de Jaboticabal
19h30 – Concelebração Eucarística

em comemoração aos 85 anos da Dioce-
se de Jaboticabal

Presidida por Dom Giovanni
D’Aniello – Núncio Apostólico no Bra-
sil

Local - Ginásio Municipal de Espor-
tes “Dr. Alberto Bottino”

20h - Sessão Solene em homenagem
ao Aniversário de Jaboticabal

Local: Câmara Municipal de Jaboti-
cabal

17 de Julho
19h - 32ª Festa do Quitute e Expo-

feira de Arte e Artesanato
Apresentações Musicais:
Palco 1
20h– Orquestra Sul América
22h – Neto Braz canta Péricles
Palco 2
19h – Almanac
21h – Banda Kolt
Local: Estação de Eventos Cora Co-

ralina – entrada gratuita
18 de Julho
19h - 32ª Festa do Quitute e Expo-

feira de Arte e Artesanato
Apresentações Musicais:
Palco 1
20h – Luana Costa e Banda
23h – NU BATUQUE
Palco 2
19h – Martini Bianco
21 – Max Greggio
Local: Estação de Eventos Cora Co-

ralina – entrada gratuita
19h30 – Culto de Ação de Graças

em homenagem ao aniversário de Jabo-

ticabal
Local – Cine Teatro Municipal Ma-

noel Marques de Mello
19 de Julho
19h - 32ª Festa do Quitute e Expo-

feira de Arte e Artesanato
Apresentações Musicais:
Palco 1
20h – Jhonny e Henrique
23h – ULISSES E MOISÉS
Palco 2
19h – Os Desajustados
21 – Seresteiros do Sonho
Local: Estação de Eventos Cora Co-

ralina – entrada gratuita
20 de Julho
11h - 32ª Festa do Quitute e Expo-

feira de Arte e Artesanato
Apresentações Musicais:
Palco 1
11h- Pai e Filho
12h – J. Carlos e Banda Forró da

Hora
13h- Clayton e Adão
14h- Pedro Lima e Mariano
15h – Juliano e Gabriel e Banda
16h30 – Bateria Show
Palco 2
11h – Lee Ane
12h30 - A4BAnd
14h – Parallelo
15h30 – Askan Raggae
Local: Estação de Eventos Cora Co-

ralina – entrada gratuita
22 a 24 de julho
9º - Fórum Municipal de Educação
23 a 25 de Julho
21ª Festagri - Festa do Agricultor

Local: Associação Nipo Brasileira
26 de Julho
9h - Missa em homenagem ao Agri-

cultor
Local: Igreja de Nossa Senhora Apa-

recida
26 e 27 de Julho
Festa Aviatória
Horário: 10h às 16h
Local: Aeroporto de Jaboticabal
Agosto
11 a 29 de agosto
4º Jogos Escolares do Município de

Jaboticabal
dia 11 – 19horas - Abertura
Ginásio Municipal de Esportes “Dr.

Alberto Bottino”
28 de agosto
20h - Concerto dos 102 Anos da Cor-

poração Musical Gomes e Puccini
Local: Escola de Arte Francisco Ber-

lingieri Marino

27 de agosto
8h – 5º Fórum da Rede Social de Pro-

teção dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente

Sociedade Filarmônica Pietro Mas-
cagni

Setembro
05 a 07 de setembro
31ª Exposição Nacional de Orquíde-

as de Jaboticabal
Local: Estação de Eventos Cora Co-

ralina - entrada gratuita
07 de Setembro
8 h - Desfile em Comemoração ao

dia da Independência do Brasil
Local – Rua Rui Barbosa
19h
Concentração Profética
20 de setembro
22h30 - Baile de Aniversário do Clu-

be Velha Guarda - 42 Anos
Local: Clube da Velha Guarda

Pedro Alessandro Iughetti -
Engenheiro Eletricista

Presidente AREA - 2013/
2014

Querida Jaboticabal, Cidade
das Rosas, onde nasci e pude vi-
ver os melhores momentos de mi-
nha vida com minha família e ami-
gos.
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José Robero Oliveira (My Life) -
Estudante Universitário

Aqui tenho à minha volta as maiores
riquezas na vida do ser humano; verdadei-
ras amizades, pessoas com as quais tenho
certeza que posso contar nos momentos
mais difíceis, e a simplicidade e o senti-
mento acolhedor das pessoas do interior.

Aqui nasci, me criei, pretendo viver e
desfrutar o resto dos meus dias. Obrigado
Jaboticabal!

Dawson A. Miranda-
Advogado e Jornalista
Esta é a terra em que nasci, cresci,

tive a minha realização profissional e
constituí família. Só fiz boas amizades e
tive o prazer de ocupar a Câmara de Ve-
readores por quatro legislaturas. Como
advogado, a ética e a simplicidade são
meus pontos fundamentais. Jaboticabal
é a cidade que amo, de povo ordeiro e
hospitaleiro, comércio crescente e o en-
sino que ultrapassa fronteiras.
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A GAZETA: Nome comple-
to

R: Charles Leite Bueno
A GAZETA: Como começou

sua história com a música?
Charles: Minha história

musical começou com grande in-
fluência familiar, pois quando eu
era criança, meus pais me leva-
vam  para assistir às apresenta-
ções da Corporação Musical
“Gomes e Puccini”, onde me
despertou o interesse em querer
aprender música para entrar na

A GAZETA: Nome comple-
to

Norberto Lúppia - (Beto)
Músico

Instrumentos: Trombone,
bombardino, tuba

A GAZETA: Como começou
sua história com a música?

Beto: Comecei por influên-
cia do meu pai Vavá e da minha
família. Aos 7 anos comecei os
estudos na música no Conser-
vatório Musical Santa Cecília,
onde estudei por 5 anos piano,
aos 8 anos também comecei a
estudar  trombone na Escola

10 ANOS DE GRUPO CENTOPÉIA

Mirim da Corporação Gomes e
Puccini e mais tarde fui  aper-
feiçoar meus estudos no Con-
servatório  de Tatuí, uns dos
mais renomados da América
Latina.

Ha 10 anos  sou Professor
de música no Conservatório de
Mário Veneri  de Monte Alto e
ha 16 anos sou professor da Es-
cola de Arte de Jaboticabal,

Hoje ocupo 2 cargos na
área de Artes e Música. Sou
Diretor da Escola de Arte e
presidente da Corporação
Musical Gomes e Puccini;
faço parte do Grupo Cento-
péia há 10 anos  e há 35 anos
estou na Corporação Gomes
e Puccini

A GAZETA: Quais são seus
projetos?

Beto: Meu projeto  atual é
não deixar acabar a tradição e
título da nossa Cidade da Mú-
sica, com incentivo e inovação
para os alunos na área de sopro
e levando a boa música com o
Grupo Centopéia para todo
Brasil, fazendo parte de vários
grupos musicais.

banda.
  Quando eu tinha 8 anos, meu

pai  me inscreveu na escola de
música da Corporação Musical
“Gomes e Puccini”, onde eu ti-
nha aulas de clarinete e saxofone
com meu pai (Charny Leite Bu-
eno Sobrinho), e teoria musical
com meu padrinho (Nilton Lup-
pia), que foram minha estrutura
na formação musical, pois eles
ensinavam música pensando na
continuidade da nossa tradição
de Cidade da Música, que envol-

vem  várias famílias, com exce-
lentes músicos, em vários instru-
mentos musicais.

A GAZETA: Quais são seus
projetos?

Charles: Meus projetos es-
tão focados em colaborar na for-
mação de novos músicos  na Es-
cola de Arte Professor Francisco
Berlingieri Marino de Jabotica-
bal e no Conservatório Musical
Mário Veneri de Monte Alto e
continuar tocando nos grupos
musicais que faço parte que são:
Big Band Jabuticabeira, Big
Band Itinerante (Monte Azul
Paulista), Corporação Musical
Gomes e Puccini, Orquestra
Municipal de Monte Alto, Gru-
po Choramingando, Grupo Al-
manac Blues, Banda Musical de
apresentação da Faculdade São
Luis, Arley e sua Orquestra, Ban-
da Charmusic, e do Grupo Cen-
topéia.

A GAZETA: Quem  são suas
inspirações na área da música?

Charles: Minhas inspira-
ções começam com as lembran-
ças que tenho quando tocava com
meu pai e elas se estendem quan-
do toco com meu irmão, meus
filhos, meus alunos e meus ami-
gos músicos que fazem parte de
vários grupos musicais, envol-
vendo Jaboticabal e região.

O Grupo Centopéia
surgiu em maio de
2004. Em um grupo
de amigos que sempre
tocaram juntos, tive-
ram a idéia de criar
um novo estilo de
apresentação.

O Grupo Centopéia
usa como ingredientes

o uniforme, a dança e
um repertório contagi-
ante que inclui músicas
de bandas, anos 60, pop
rock e outros estilos.

As apresentações
são focadas na auto-
estima, na alegria, na
troca de energia com
as pessoas, no resga-

te da música instru-
mental que cresce em
nosso país, nas festas
e eventos liderados
por pessoas que per-
cebem a inovação,
sem abandonar a tra-
dição.

Este grupo itine-
rante acústico que

anda tocando e fa-
zendo coreografias,
tem como integran-
tes: Charles Leite
Bueno, Charlon Luís
Leite Bueno, Nilton
Carlos Lúppia Jr,
Norberto Lúppia,
Murilo Lúppia, Érico
Tegon, Marcos Wag-

ner Leone e Rafael
Leone.

Por todo o país, o
Grupo Centopéia faz
apresentações em
feiras, shows, hotéis,
programas de televi-
são, formaturas,
inaugurações, ani-
versários, casamen-

tos, convenções, con-
fraternizações, lan-
çamento de produtos,
empresas, praças pú-
blicas, clubes, expo-
sições, parques pú-
blicos, festivais cul-
turais, shopping cen-
ters, casas noturnas e
eventos em geral.

Jaboticabal, 16 de Julho de 2.014 Edição Especial de Aniversário 24A GAZETA



A GAZETA: Nome com-
pleto e nome artístico?

André Luiz Valdambrini.
Não tenho nome artístico.

A GAZETA: Como come-
çou sua história com a músi-
ca?

André: Comecei a ter uma
relação mais séria com a mú-
sica quando conheci os Bea-
tles. Meus pais sempre foram
adoradores da banda  e o es-
tilo dos Beatles me chamou a
atenção de imediato. Depois
vieram bandas como o Kiss,
Black Sabbath, Scorpions...
mas a banda que me fez que-
rer  tocar guitarra foi o Iron
Maiden. Aluguei uma fita
VHS do Maiden tocando e vi
o Dave Murray com a famosa
guitarra Fender Stratocaster
preta e branca, e pensei: É isso
que quero fazer!

A GAZETA: Você com-
põe? Que estilo musical que
melhor define este trabalho?

André: Sim, componho. A
KOLT tem 2 álbuns gravados
(Drowning Hopes e Perfect
Circle), ambos 100% com mu-
sicas autorais.  O estilo da
KOLT está mais voltado para
o rock progressivo, pelas
musicas um pouco maiores e
com mais nuances. É uma
mistura de todas as influên-
cias que temos.

A GAZETA: Quais as no-
vidades e quais seus proje-
tos?

André: A novidade rele-
vante é o nosso 2º álbum “Per-
fect Circle”, que estamos dis-
ponibilizando na íntegra no
Soundcloud. Enquanto não
sai o cd fisico, por conta da
inúmeras BURROcracias do

A GAZETA: Nome com-
pleto e nome artístico?

Maximiano Luiz Greggio
Junior

Max Greggio
A GAZETA: Como co-

meçou sua história com a
música?

Max: Aos 9 anos, quan-
do fiz minha primeira aula
de violão com o Prof. "Por-
tinha". Fui tocando violão,
enchendo os ouvidos dos
meus irmãos e meus Pais e
assim participei de bandas,
fiz meu primeiro show em
uma pizzaria que trabalhei
de garçon aos 14 anos, em
uma quinta que o musico fal-
tou e o proprietário da pi-
zzaria pediu para que eu to-
casse então... Dalí fui cha-
mado para tocar em uma
Banda chamada In-Pakto.
Depois disso me mudei para
Ribeirão, começando assim
a tocar em bares e posteri-
ormente em casas de show
do Brasil todo.

A GAZETA: Você com-
põe? Que estilo musical que
melhor define este trabalho?

Max: Sim, mas ainda nao
me arrisquei em mostrar
composições próprias em
meus shows. Componho
musicas românticas, pop,
rock...

A GAZETA: Quais as
novidades e quais seus pro-
jetos?

Max: Atualmente mudei
o formato do meu show

A GAZETA: Nomes comple-
tos e nome da banda?

Guilherme Constant – Voz /
André Luiz Antunes – Guitarra /
Lucas Massa Constant – Baixo /
Fernando Ramalho – Bateria /
Nome da banda: VEGGA

A GAZETA: Como começou
suas histórias com a música?

Vegga: Todos começaram
muito cedo o envolvimento com
a música, em média com uns 14/
15 anos de idade, tocando seus ins-
trumentos e ouvindo muita músi-
ca nacional e internacional. Sem-
pre tivemos bandas paralelas e nos
encontrávamos em festivais e
shows da cena Underground, após
o término de nossas bandas resol-
vemos nos unir e formar um novo
projeto, a VEGGA, banda na qual
estamos na ativa desde 2011.

A GAZETA: Vocês compõem?
Que estilo musical que melhor de-
fine este trabalho?

Vegga: Sempre compomos,
sempre tivemos este intuito. Fa-
zer nossas próprias músicas e mos-
trar nossas características pesso-
ais, emocionais e opiniões a res-
peito do que vemos e sentimos
através da música, acho que essa
relação é muito mais sincera com
quem ouve nosso som e até com
nós mesmo, é muito diferente
você subir no palco para tocar
música cover, ou seja, de outras
pessoas e, tocar as próprias com-
posições. A intensidade e espon-
taneidade que temos na hora do
show é imensamente maior ao
tocar nossas músicas, o público
identifica isso e traz prá si essa
vibração. Viajamos por muitas ci-
dades em que fomos abordados por
pessoas que nem conhecemos, mas
que já conheciam toda nossa dis-
cografia, muitos elogiavam e até
agradeciam por fazermos isso,
pois algo que estava alí em uma
letra ou melodia tocou de alguma
forma aquela pessoa e fez diferen-
ça prá ela.

Acho que nosso estilo musical
não tem uma definição específi-
ca, não há influências muito ex-
plícitas ao ouvir nosso som, mas
o que mais se aproxima, pode ser
classificado como Rock Alterna-
tivo.

A GAZETA: Quais são as no-
vidades e quais são seus projetos?

Vegga: Em 2014 nos dedica-
mos em gravar nosso 3º trabalho
de estúdio, um EP, que se chama
“Oceano” e conta com 6 faixas

JABOTICABAL, CIDADE DE GRANDES  MÚSICOS

nosso país, vamos usando os
meio mais fáceis. Esse é o
nosso projeto principal e
nosso foco no momento.

A GAZETA: Quem são
suas inspirações na área da
música?

André: São tantas bandas
e músicos que não daria para
citar todos eles aqui. Posso
dizer que tenho um apreço
maior pelas bandas britani-
cas.

A GAZETA: O que você
gosta de ouvir nas horas va-
gas?

André: Existem varias
bandas que estão surgindo
na cena independente da
música, que são ótimas, e eu
curto muito ouvi-las. Jaboti-
cabal tem um numero imenso
de bandas que fazem musica
própria, mas sempre acabam
barrando no mesmo proble-
ma: ninguém que as apoie. Os
“grandes empreendedores”
do cenário musical tem a men-
talidade de que prá eles apoi-
arem alguém, alguém tem que
dar alguma coisa em troca. Ou
vender 200 ingressos dos
seus eventos, ou curtir aos
seus posts em redes sociais,
ou simplesmente chama-los
de “mestres”. Vou parar por
aqui...

A GAZETA: Deixe um re-
cado para seus fãs.

André: Fã é uma palavra
muito distante prá mim e não
considero as pessoas que
nos acompanham como fãs.
Prefiro chamar de parceiros...
acho mais conveniente.

Eu quero realmente agra-
decer a todos eles. Este ano
nós completaremos 10 anos

passando de acústico para
Banda. Vocês poderão con-
ferir o novo show no dia
18/07 às 21h30m no palco
externo da Feira do Quitu-
te.

Pretendo em um futuro
próximo preparar um disco
com composições próprias
e vou lançar aqui na GAZE-
TA FM.

A GAZETA: Quem são
suas inspirações na área da
música?

Max: Cresci ouvindo
muitos discos dos Beatles...
Fui ao show do Paul e vejo
nele um musico completo e
um excelente compositor.

A GAZETA: O que você
gosta de ouvir nas horas va-
gas?

Max: Bom, se você for
ver em meu pen driver ago-
ra tem a discografia com-
pleta do Queen, Beatles, tem
um show ao vivo do Cre-
am (Eric Clapton, Ginger
Baker e Jack Bruce) e En-
genheiros do Hawaí... Mas
tem muitos outros nomes
que gosto, porém deixo es-
ses como exemplo.

A GAZETA: Deixe um
recado para seus fãs.

Max: Obrigado a todos
que me acompanham, seja
em shows, seja na inter-
net... Novidades estão por
vir. Um Abraço a todos.
Obrigado Gustavo Scande-
lai e a todo o pessoal da
GAZETA!

autorais. Um projeto que conse-
guimos atingir um nível de matu-
ridade muito grande, letras e me-
lodias que dizem muito sobre nós,
nossos sonhos, experiências, dú-
vidas, vontades e indagações so-
bre algumas questões comuns a
todos. A previsão de lançamento
físico e virtual é no fim de Agosto
desse ano, juntamente com um
novo clipe.

A GAZETA: Quem são suas
inspirações na área da música?

Vegga: No início nossas in-
fluências musicais, de modo geral,
sempre fugiram do “mainstream”
(do que é ouvido nas rádios e tele-
visão, ou popular), tivemos influ-
ência de várias bandas independen-
tes do final dos anos 90 e começo
dos anos 2.000, como Dead Fish,
Garage Fuzz, Hateen, CPM22,
Noção de Nada, Dance of Days,
Fresno,The Offspring, Foo Fi-
ghters, Blink 182, Nirvana, Pearl
Jam, entre outras. Esse movimen-
to, que foi mais que um estilo de
música nos inspira até hoje, a fi-
losofia do “Do it Yourself” (Faça
você mesmo), foi um grande in-
centivo aos garotos que queriam
fazer um som, curtir com os ami-
gos e fazer a cena acontecer,
como faz parte de uma fatia musi-
cal que não tem tanta penetração
nas rádios e televisão, o grande
combustível são as pessoas que
gostam desse estilo e lutam por
sua sobrevivência.

A GAZETA: O que vocês gos-
tam de ouvir nas horas vagas?

Vegga: Hoje em dia todos nós
gostamos de muitas coisas diferen-
tes, isso é excelente, enriquece
muito nossas composições. Ouvi-
mos basicamente de tudo, desde:
Chico Buarque, Vinícius de Mora-
es e Toquinho; passando por Los
Hermanos, Vanguart e Natiruts;
até Foo Figthers, 30 Seconds to
Mars e Paramore.

A GAZETA: Deixe um recado
para seus fãs.

Vegga: Agradecemos pela for-
ça sincera e a vibração que recebe-
mos por onde temos passado, dos
velhos amigos e dos novos, por-
que acabamos criando muitos la-
ços nesse caminhada. Esperamos
que ainda possamos fazer muita
música, é isso que nos motiva, nos
faz crescer e, principalmente, nos
une. Que toda essa energia ema-
nada até nós, volte para cada um
com mais força a cada dia. Muito
obrigado!
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A GAZETA: Nome com-
pleto e nome artístico?

Johnatan Henrique Bar-
betta Dias (Jhony)

Fábio Henrique Berchie-
ri (Henrique)

A GAZETA: Como co-
meçou sua história com a
música?

Jhony e Henrique: Ini-
ciamos a dupla há pouco
mais de dois anos.

A princípio tudo nao pas-
sava de uma brincadeira nas
reuniões com familiares e
amigos. Com o passar do
tempo, percebemos que a
brincadeira foi se tornando
algo sério e surgiu então o
projeto Jhony e Henrique.

Graças a Deus hoje esta-
mos trabalhando por toda
região, fazendo em media
de 8 a 12 shows por mês, e
a cada dia que passa mais
aumenta a nossa vontade de
cantar e quem sabe um dia
sermos reconhecidos naci-
onalmente.

A GAZETA: Você com-
põe? Que estilo musical que
melhor define este trabalho?

Jhony e Henrique:
Henrique é o compositor da
dupla, todas as nossas can-
ções foram escritas por ele,
inclusive a música que foi
eleita o tema do Rodeio
Show Jaboticabal em 2013,
onde gravamos com Israel
& Rodolffo e Thaeme da
dupla Thaeme & Thiago.

Hoje podemos dizer que
estamos focados no serta-
nejo universitário, mas exis-
tem várias ideias futuras,
uma delas é a gravação de
uma música com o nosso
amigo Rafa Thor, que tam-

A GAZETA: Nome
completo e nome artístico?

Luana Costa Grecco,
artístico Luana Costa.

A GAZETA: Como
começou sua história com
a música?

Luana: Sempre amei
cantar, desde pequena, co-
mecei cantando no carro
de um amigo da família
(José Farias), indo para
Ubatuba, em 1994, (este
ano faço 20 anos de car-
reira) chegando lá, estava
tendo Karaokê na praia
com banda ao vivo, ele me
inscreveu, eu cantei, pedi-
ram bis, e nunca mais pa-
rei!

A GAZETA: Você
compõe? Que estilo musi-
cal que melhor define este
trabalho?

Luana: Não tenho o
dom de compor! Gosto de
tudo, é muito difícil pra mim
quando perguntam qual
meu estilo, pois meus pais
sempre ouviam de tudo em
casa, nunca tive preferên-
cia por nenhum estilo mu-
sical, gosto de música.

A GAZETA: Quais são
as novidades e quais são
seus projetos?

Luana: A novidade e
meu projeto, seria gravar
um CD, pois todos me co-
bram isso, só me falta um
padrinho.

A GAZETA: Quem
são suas inspirações na
área da música?

Luana: Pela energia,
interpretação, musicalida-

A GAZETA: Nomes com-
pletos e nome artístico?

Mailson Mattioli – Nome
Artístico – Mailson

José Gabriel – Nome Ar-
tístico - Gabriel

A GAZETA: Como começou
suas histórias com a música?

Mailson: Começou seus es-
tudos musicais bem cedo. Aos
7 anos de idade, ganhou seu
primeiro instrumento, um violão.

Estudou Acordeom,Viola
Caipira, Cavaco. Em 2006 in-
gressou na Universidade de
Música, onde tece contatos
com vários estilos musicais,
mas sua verdadeira paixão
sempre foi a música sertaneja.

Gabriel: Vindo de uma fa-
mília de músicos, desde mui-
to cedo aprendeu a tocar vio-
lão e cantar, acompanhava
seus familiares nas festas
onde se apresentavam.

Foi campeão de vários fes-
tivais importantes e já tem
uma grande história na músi-
ca sertaneja

A GAZETA: Vocês com-
põem? Que estilo musical que
melhor define este trabalho?

Mailson e Gabriel: No úl-
timo Cd Mailson e Gabriel –
Vale Night 80% de todas as
canções gravadas, são com-
posições nossas, o melhor
estilo que define esse proje-
to é o sertanejo re-arranjado
com uma proposta moderna,
sem perder as características
básicas da música sertaneja

A GAZETA: Quais são as
novidades e quais são seus
projetos?

Mailson e Gabriel: A nos-
sa última novidade foi a gra-
vação do clipe da música “Já
passou da hora “ e estamos
estudando um repertorio pra
um novo Cd ou quem sabe
um DVD ao vivo

JABOTICABAL, CIDADE DE GRANDE MÚSICOS

bém é de Jaboticabal e faz
sucesso por toda região.

A GAZETA: Quais as
novidades e quais seus pro-
jetos?

Jhony e Henrique: Es-
tamos preparando um novo
show para ser apresentado
com exclusividade no dia 19
de julho na Festa do Quitu-
te em Jaboticabal, e logo
após iniciaremos a gravação
do primeiro cd da dupla.

A GAZETA: Quem são
suas inspirações na área da
música?

Jhony e Henrique: Ad-
miramos muito o trabalho
de Jorge & Mateus pelas
composições, e levamos a
dupla como exemplo a ser
seguido, pois eles também
começaram cantando para
amigos e hoje fazem suces-
so no Mundo inteiro.

A GAZETA: O que você
gosta de ouvir nas horas va-
gas?

Jhony e Henrique:
Além do sertanejo, gosta-
mos de ouvir pop/rock, re-
ggae e samba, inclusive to-
dos estes estilos estão em
nosso repertório.

7- Deixe um recado para
seus fãs.

Jhony e Henrique: Cos-
tumamos dizer que na vida
é necessario ter Fé, manter
o Foco e nunca perder a
Humildade. Obrigado a to-
dos que nos apoiam e acre-
ditam em Jhony e Henrique.

Sabemos que o caminho é
dificil, mas não nos falta von-
tade para encará-lo. E se Deus
quiser, um dia estaremos re-
presentando nossa cidade
querida pelo Brasil a fora.

de etc...etc.. Elis Regina,
gosto muito da Shania
Twain, admiro sua trajetó-
ria musical, essas são mi-
nhas favoritas, mas gosto
e me inspiro com muitos
artistas.

A GAZETA: O que
você gosta de ouvir nas
horas vagas?

Luana: Gosto de ouvir
de acordo com meu esta-
do de espírito, às vezes me
pego pulando feito maluca
na sala de casa com mi-
nha filha de dois anos, ou-
vindo as cantigas infantis!
kkkk Ouço de tudo, pois
tenho um público muito
variado, graças a Deus, e
adoro ouvir de tudo.

A GAZETA: Deixe um
recado para seus fãs.

Luana: Vocês que
acompanham meu trabalho
há muito ou pouco tempo,
que torcem por mim, mi-
nha família, meus amigos,¨
irmãos¨ músicos... saibam
que amo muito o que faço
e faço porque amo, obri-
gada queridos, música é
alegria, música é vida...é a
minha vida!

Gostaria de fazer um
agradecimento especial
aos meus pais Jabis Costa
e Antonia Costa (in memo-
riam), que não medem es-
forços para que eu possa
fazer o que amo, que é
cantar.

Amo vocês com todas
as forças do meu coração
e da minha alma!!!

A GAZETA: Quem são
suas inspirações na área da
música?

Mailson e Gabriel: Se for-
mos enumerar, não caberia nes-
sa entrevista, porque são tan-
tos artistas que admiramos e
com cada um no seu modo de
cantar ou interpretar, nos dão
verdadeiras aulas, mesmo os
que não têm grande visibilida-
de no mercado nacional. Tam-
bém ouvimos com o maior pra-
zer, tudo o que for afinado, com
certeza serve de inspiração.

A GAZETA: O que vocês
gostam de ouvir nas horas
vagas?

Mailson e Gabriel: Gosta-
mos de ouvir música boa, não
importa o seguimento, sendo
bem arranjada, bem elaborada,
não temos preconceito. Nas
horas vagas ouvimos de mú-
sica raiz ao rock mais pesado
e cada estilo com suas parti-
cularidades nos influencia prá
fazermos a nossa música.

A GAZETA: Deixe um re-
cado para seus fãs.

Mailson e Gabriel: Os fãs
são como o vento e o artista
é, como um barco à vela, você
só consegue sair do lugar
com a ajuda dessas pessoas,
que através do seu carinho
pela dupla e pela nossa músi-
ca, nos dão tanto apoio e tan-
ta motivação. E cada gesto de
cada fã, por mais simples que
seja, nos enche de alegria. E
que Deus retribua todo esse
carinho dando-lhes saúde e
muita paz. E gostaríamos de
aproveitar a oportunidade
para agradecer os amigos da
Agropecuária Zelia Bellodi,
Do Pão de Alho Peniel e da
MGA produções, que além
de fãs, são grandes apoiado-
res do nosso sonho e não me-
dem esforços para realizá-los.
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Dicas de Viagens Curtas Partindo de Jaboticabal
Para aproveitar finais de semana e feriados para viajar e relaxar,

aproveitar a natureza, mas muitas vezes o tempo é curto e bate aquele
desânimo de ficar horas e mais horas dentro de um carro. Para os
jaboticabalenses que amam viajar, mas não possuem tempo para via-
gens longas, escolha é o que não falta: tanto no Estado de São Paulo
quanto em Estados vizinhos, existe uma grande variedade de opções
para uma viagem curta. Veja:

Araraquara e São Carlos

Apenas 1h de Jaboticabal, Araraquara possui o hotel fazenda Salto
Grande, união do conforto urbano com o aconchego do campo. Arqui-
tetura e decoração de época se misturam. Famoso pelos almoços típi-
cos de fazenda. A distância de 45 km à frente na vizinha São Carlos,
conheça o museu da Tam. Com mais de 20.000 m2 de área e com a
chancela de ser o maior museu de aviação do mundo mantido por uma
companhia aérea privada.

Brotas

Centro de esportes radicais e ecoturismo, Brotas oferece diferentes
atividades, como rafting, bóia-cross, tirolesa e trekking, em meio a
rios, trilhas e cachoeiras. A Cachoeira dos Quatis e a Cachoeira Santa
Maria, com suas belas piscinas naturais, são algumas das atrações desta
cidade a 177 km de Jaboticabal.

Rifaina

Na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, Rifaina, a 212
km de Jaboticabal, tem como cartão-postal o Lago Jaguara, com 33
quilômetros quadrados de espelho d’água. A represa formada pelas águas
do Rio Grande deu origem à praia artificial de Rifaina, que nos finais de
semana se transforma em um verdadeiro balneário, tomado por lan-
chas e jet skis. Além da represa, a cidade com menos de 4 mil habitan-
tes, oferece trilhas que levam a cachoeiras e cavalgadas, além de clubes
às margens do lago que oferecem passeios de barco e infraestrutura de
lazer.

Águas de São Pedro

A cidade é pequenina - espalha-se por pouco mais de vinte ruas -,
mas tem água por todos os lados, atraindo os turistas através de fontes,
parques e termas. O destino é perfeito para quem procura descanso,
ficando a 213 km de Jaboticabal. Para quem viaja com os pequenos a
dica é o Thermas Water Park, com onze piscinas, toboáguas, áreas de
lazer e intensa programação recreativa. Já quem deseja cuidar da saúde
deve incluir no roteiro uma visita ao Fontanário e às fontes Almeida
Salles e Gioconda, que oferecem águas com propriedades medicinais.

Delfinópolis

Apelidada de “Paraíso do Ecoturismo”, a pequena Delfinópolis a
234 km de Jaboticabal, conta com mais de 150 cachoeiras espalhadas
em meio a serras e vales, formadas por rios de águas cristalinas que
compõem um cenário de rara beleza. As atrações turísticas estão em
propriedades rurais, que cobram uma pequena taxa de manutenção
ambiental para visitação. Para os fãs da adrenalina a cidade oferece
esportes radicais, como canyoning, cascading, tirolesa, trekking e
mountain-bike. A cidade tem uma ilustre vizinha - a Serra da Canastra,
também repleta de quedas d’água e trilhas. Para desbravar as muitas
belezas da região é recomendável contratar guias cadastrados.

Poços de Caldas

Descanso continua sendo a palavra de ordem para os casais que
chegam a Poços de Caldas, a 259 km de Jaboticabal, bucólica estância
hidromineral no Sul de Minas Gerais. Suas águas - com propriedades
alcalinas, sulfurosas, radioativas e termais - convidam a relaxantes
banhos de imersão e a um passeio percorrendo as dezenas de fontes e
cachoeiras espalhadas pela cidade. No inverno, a programação cultural
se intensifica e fica ainda mais animada com as delícias típicas mineiras
como batidas e caldos. Já os quitutes tradicionais, como doces e queijos,
são encontrados nas feirinhas de artesanato que acontecem aos domin-
gos nas pracinhas da cidade. Ainda no quesito compras, a tradição dos
cristais de Murano é mantida na região. Três fábricas são abertas à
visitação, permitindo acompanhar todo o delicado processo de produ-
ção das peças. Não deixe de andar de bondinho para apreciar a linda
vista.

Águas de Lindóia

Tradicional destino para banhos terapêuticos, situado a 286 km de
Jaboticabal, Águas de Lindóia tem diversão para todas as idades. Além
de banhos e hotéis, a região tem áreas verdes com atividades de aven-
tura, como rafting, tirolesa, trekking e até asa-delta e parapente desde
o topo do Morro Pelado, a uma altitude de 1.400 metros.

A 301 km de Jaboticabal, na Serra da Mantiqueira, o município de
Serra Negra é um tradicional destino paulista para terapias e relaxa-
mento em suas águas termais. A cidade também oferece diferentes
atividades de lazer, com esportes de aventura, como tirolesa, rapel e
escalada, além de restaurantes e diversão noturna em seu centro.

Araxá de Minas Gerais

Serra Negra

Situada a 314 km de Jaboticabal, a grande atração de Araxá é o Grande
Hotel, um marco da hotelaria brasileira inaugurado em 1944 e fechado 50
anos depois. Reaberto em 2002, manteve preservado todo o glamour
original, com grandes salões e lustres de cristal. Pacata e simpática, Araxá
preserva fragmentos de sua história em alguns casarões do centro da cida-
de. Um dele abriga o Museu Dona Beja, que exibe cerca de 300 peças e
mobiliário do século 19. Araxá também é procurada para a prática de
atividades de aventura. A cidadezinha é uma das portas de entrada para o
Parque Nacional da Serra da Canastra, repleto de cachoeiras, paredões de
pedra e trilhas pela mata. Inclua no roteiro uma visita à Fundação Cultural
Calmon Barreto, no prédio da antiga estação ferroviária.

São Roque

Conhecida como “terra do vinho” por suas numerosas vinícolas,
fruto da imigração italiana e portuguesa, a região é de um clima propí-
cio. São Roque produz vinhos e licores e é um bom destino a 360 km de
Jaboticabal. A famosa pista de esqui sobre superfície de borracha é o
carro chefe, mas o Ski Mountain Park também oferece diferentes
atividades como paintball, arvorismo, escalada e passeios a cavalo. Em
outubro, a Expo São Roque reúne os dois melhores produtos locais:
vinhos e alcachofras.

Campos do Jordão

Mais distante que os destinos acima, Campos do Jordão, a 483 km
de Jaboticabal, em julho faz muito sucesso, estação de esqui com neve
artificial, gigantescos shoppings centers e boates com validade de ape-
nas um mês são o foco do mês de julho. Batizada de “Suíça Brasileira”
faz jus ao glamoroso título quando chega o inverno no Hemisfério Sul.
A 1.700 metros de altitude, emoldurada pelas montanhas da Serra da
Mantiqueira e pelos bosques coloridos com o amarelo dos plátanos, a
cidade capricha na arquitetura típica européia, na gastronomia que
combina sabores e receitas do Velho Mundo e na programação erudita
do Festival de Inverno, um dos mais conceituados do país quando o
assunto é música clássica.
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PASSADO E PRESENTE NOS
186 ANOS DE JABOTICABAL
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As imagens antigas foram reproduzidas dos
livros do historiador Clóvis Roberto Capalbo e
Dorival Martins de Andrade. As fotos atuais fo-
ram tiradas pelos publicitários Renato Casteleti
Sebastião e André Luis Guilarduci, da Agência
Daksa Comunicação Integrada, e a jornalista Po-
liana Taliberti, responsáveis pela produção de
todo o material.

Material cedido pelo Jaboticabal Shopping.
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CORES
A preferência pelos tecidos es-

curos e acinzentados permanece,
mas alguns toques coloridos darão
vida aos looks neste inverno. Co-
res vivas, como o cobalto e o ver-
de bandeira, estão sendo mistura-
das com cores neutras, como cin-
za e azul marinho. A cor preta
voltou não só como o ‘pretinho
básico’, mas como moda mesmo.
Uma boa dica é associar roupas
pretas com acessórios coloridos,
e vice-versa.

SPORTSWEAR
As bomber jackets, estão com

tudo, ao lado dos shorts esporti-
vos, em materiais como couro e
seda, prometem aquecer as ruas no
inverno.

Democratização do couro
Que o couro é pedida certa para

o inverno todo mundo sabe, mas
suas cores e formas estão cada vez
mais surpreendentes. O couro está
ganhando novas cores, como ama-
relo e verde, mas sempre em diá-
logo com os tradicionais verme-
lho e preto. Outra novidade deste
inverno é o couro estampado.

Preto e branco
Seja em uma peça preta com

detalhes brancos ou em color blo-
ck (algo como bloco de cores), essa
mistura continua com tudo, prin-
cipalmente quando há equilíbrio
entre as duas cores. As listras e o
xadrez são as formas que mais uti-
lizam o P&B.

Tendências de moda inverno feminina

Você sabe quais modelos
estarão na moda para essa
temporada e quais são as
tendências mais quentes?
As tendências para os sa-
patos no inverno 2014 está
super democrática.

O modelo gladiador con-
tinua em alta, deixa a silhu-
eta alongada, ela começa
baixa e pode ir até o joelho.
E a gladiadora surge mes-
clada com crocodilo e até
com franjas.

Continuam com tudo
também as franjas, para o
inverno elas chegam em
botas e sandálias. As estam-
pas de animal também con-
tinua com tudo: onça, zebra,
cobra, crocodilos e as gira-
fas. As tiras também estão
com tudo e dão uma pitada
mais sexy para os sapatos
e botas.

Vestidos de festa
A novidade é o vestido prince-

sa, famoso pela saia mais armada.
As mulheres estão começando a
aceitar esse estilo, mas por ser
muito rodado, o formato valoriza
mais o corpo de quem tem a silhu-
eta fina.

Saias midi
As saias de comprimento midi,

que vão um pouco abaixo do joe-
lho, é a peça-chave deste inver-

no, podendo ser usada com top
croppeds, blusas de tecidos leves
ou moletons curtos.

Calça flare
As calças flare, que lembram

as antigas “boca de sino” são ver-
sáteis e elas podem dar um toque
de elegância aos looks mais des-
pojados ou compor um visual so-
fisticado.

Floral
Com cores mais sóbrias, as es-

tampas florais, ganham força tam-
bém no inverno. O floral está um
pouco mais neutro, com uma ou
duas cores, tom sobre tom. Mas
podem ser cores alegres, como o
rosa.

 Animal print
 As estampas de oncinha fo-

ram as queridinhas das passarelas
e já começam a dominar as ruas.

Xadrez
 A estampa já é sensação nas

ruas e continua a reinar nas passa-
relas. Os tons mais escuros como
preto, vermelho e grafite vão mar-
car o inverno 2014. Mistura de
texturas. A combinação de textu-
ra valoriza a produção e permite
usar a criatividade, mas com cui-
dado. Podem ser usadas duas peças
de texturas muito diferentes, como
tricô e couro, mas é preciso ter
bom senso para não ficar demais.

Ombreiras

As ombreiras voltaram e po-
dem ser adaptadas aos mais varia-
dos tecidos neste inverno. O om-
bro estruturado traz força e per-
sonalidade às produções femininas.

A peça-chave de qualquer guar-
da-roupa é a individualidade. As
tendências e os hits das estações
indicam possíveis caminhos, mas
a regra do momento é adaptar o
look ao seu tipo de corpo e às suas
preferências.

Calçados
As botas sempre são o

destaque da estação. O cano
curto vai ser o mais usado
nessa temporada, porque
são básicos e fácil de com-
binar. Mas os modelos de
cano alto não perde sua for-
ça, modelos em estilo mon-
taria já virou clássico do in-
verno, tem também o over
knee que são aquelas botas
prá cima do joelho. Os esti-
los de bota para essa esta-
ção são: coturnos, biker,
montaria, chelsea boots,
botinhas de neve, country,
ankle boots, over knee.

O estilo peep toe conti-
nua na moda e aparece em
sapatos e ankle boots. As
sandálias marcam presença
também. Para as festas, as
sandálias surgem com mui-
tas pedrarias. O scaprin é
sucesso absoluto na tempo-

rada, surge com salto super
alto e bico fino, mas saltos
médios também aparecem.

O Keds é o tênis do mo-
mento, prefiro dos adoles-
centes e fashionistas. Ele
surge em cores mais sóbri-
as: aposte no vermelho e no
preto! Ele garante um ar

mais descontraído e pode
ser usado com calça jeans
para looks básicos do dia-
a-dia, uma combinação um
pouco diferente é combiná-
lo com shorts ou saia e
meia-calça, dependendo do
seu estilo até com vestidi-
nhos ele fica bonito!
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O mundo da moda está
cada vez mais preocupado com
o público masculino, especi-
almente os jovens, pois se im-
portam bastante com a aparên-
cia e valorizam as novas ten-
dências. Confira quais foram
as principais tendências des-
filadas em passarelas interna-
cionais e nacionais nos últi-
mos meses para a moda ho-
mem: Uma das principais apos-
tas da temporada para os ho-
mens é a mistura do estilo clás-
sico e elegante com peças mo-
dernas. Os blazers, por exem-
plo, aparecem mais contempo-
râneos, em tons escuros e
couro, com modelagem mais
justa. Além disso, a inspiração
no militarismo segue em alta e
aparece marcando ombros em
casacos, e também o compri-
mento, que desta vez é media-

Tendências em moda masculina para o inverno 2014

O que parece estar presen-
te em vários modelos nesta
temporada é a mistura entre o
tradicional e o inovador. O
verniz aparece tanto em cal-
çados sociais quanto nos
abotinados de cano curto e
médio, os bicos ficam leve-
mente mais finos e as cores
se tornam mais vibrantes, re-
pare que nem as solas esca-
pam. Brogues, oxfords e na-
politanos continuam fazendo
sucesso.

O militarismo perde um
pouco de sua seriedade e ga-
nha contornos mais urbanos,
diluindo as referências ao
exército, adquirindo uma pe-
gada mais streetwear. Os co-
turnos continuam pesados,
com solados tratorados, mas
levam efeitos desgastados no
couro

A rusticidade do visual
terroso também está presen-
te nos calçados masculinos
do inverno 2014, com a valo-
rização dos modelos vindo
justamente dos materiais des-
gastados e manchados. Os
solados tratorados também
dão as caras por aqui e influ-
ências étnicas que remetem
aos tempos atuais, onde cul-
tura da globalização impera,
podem aparecer em pequenos
detalhes.

no. O mix de materiais é outro
hit das estações mais frias de
2014. Combinar lã, jeans, es-
tampa xadrez e couro é o top
da modernidade. Por exemplo,

os garotos mais modernos po-
dem usar calça jeans, camisa
xadrez, suéter de lã e jaqueta
de couro por cima. Fica lindo,
ainda mais se nos pés tiver um

coturno de couro ou uma bo-
tina tipo “zebu”, o modelo clás-
sico em couro com bico arre-
dondado e elástico na lateral
do cano baixo. Para moderni-

zar o jeans, os homens podem
investir na barra dobradinha,
mostrando mais os sapatos.
Os acessórios também fazem
toda diferença nos looks, vale

apostar nas mochilas, que
agora ganham ares mais con-
temporâneos, surgindo em
couro e lona com designs atu-
ais.

Calçados
Conforto é um dos concei-

tos mais importantes neste
inverno. As modelagens fun-
cionais incluem elásticos la-

terais e o design também usa
as solas coloridas para valo-
rizar o produto, seja ele soci-
al ou casual.

Quem anda dando os
primeiros passos na carrei-
ra de modelo é o tourino
Kevin Rodrigues da cidade
de Jaboticabal. O garotão
tem 17 anos, 1.86 de altura,

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

tem  veias italianas e espanho-
las. O belo já posou para re-
vista Realiza num ensaio de
verão em Minas Gerais, além
de desfilar no Glam e na Noi-
te Fashion. Kevin faz parte do

time de modelos R.Office
Models Ribeirão Preto.

Qual será a previsão para
o futuro? Está na cara que é
sucesso!
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A pele precisa de cuidados
o ano todo, e no inverno, não
seria diferente. Essa é a épo-
ca do ano em que a umidade
do ar fica menor e as tempe-
raturas mais baixas levam à di-
minuição na transpiração cor-
poral. Esses e outros fatores
fazem com que a pele fique
mais seca que o normal.
Como consequência da que-
da de temperatura, as pesso-
as tendem a ficar em ambien-
tes fechados e sem circulação
de ar, o que resseca e expõe
mais a cútis às bactérias e ví-
rus, ocasionando variadas
doenças. Além disso, nesta
época, é comum tomar ba-
nhos mais quentes, o que pro-
vocam a remoção da oleosi-
dade natural de forma mais in-
tensa, diminuindo o manto li-
pídico que retém a umidade
da pele. O resultado é uma
pele mais sensível e vulnerá-
vel. Para isso, é importante
tomar banhos mais rápidos e
de preferência com água mor-
na; sabonetes suaves ou
com glicerina também evitam
maiores agressões.

Quando o rosto ou corpo
apresentam aspecto esbran-
quiçado, significa que há des-
naturação das proteínas, e
algumas pessoas acabam até

Temperatura baixa, beleza em alta

desenvolvendo coceiras; por
isso hidratações intensas e
alimentação saudável são in-
dispensáveis.

Quantos aos hidratantes,
os mais indicados para uso,
são os cremes mais umectan-
tes, pois possuem maior ca-
pacidade de hidratação.

Não podemos esquecer
que o índice de radiação con-
tinua alto mesmo em épocas
frias, portanto, o uso de pro-
tetor solar continua na lista de
obrigações e serve como me-
dida de proteção não só ao
ressecamento, mas também
atua contra o envelhecimento
e o câncer de pele.

Os lábios também sentem
a mudança climática e tende
a apresentar rachaduras e
descamações. Para amenizar
os efeitos do ressecamento,
deve-se evitar a lubrificação
por meio da saliva, que tende
a acentuar a descamação de-
vido a sua acidez. Por isso,
não abandone o protetor la-
bial e prefira produtos à base
de vitamina B5.

Nessa época, os tratamen-
tos estéticos são indispensá-
veis para garantir a renova-
ção celular, rejuvenescimen-
to e  hidratação. Os peelings
são os mais procurados, pois
auxiliam na renovação da pele
e na remoção de manchas.
Bem como o uso do laser, ra-

diofrequência, carboxiterapia
entre outros, todos eles com
o alto poder de reestrutura-
ção e revitalização da pele.

Portanto, vale reforçar os
principais cuidados que você
deve ter durante a estação:

- Beba no mínimo 2 litros
de água.

- Evite banhos quentes e
muito demorados; evite se
ensaboar demais e usar bu-
chas, que também contribu-
em para alterar a composição
do manto hidrolipídico (hidra-
tante natural produzido pelo
organismo) que protege a
pele.

- Use o hidratante  logo
após o banho, ainda no ba-
nheiro, com aquele vaporzi-
nho pós-banho, pois ajuda
na penetração do creme.

- Os lábios também costu-
mam ressecar muito no inver-
no. É importante usar hidra-
tantes labiais para evitar ra-
chaduras.

- Use filtro solar diariamen-
te.

Com algumas mudanças
simples nos hábitos diários e
com o auxílio de tratamentos
cada vez mais avançados, é
possível manter a pele linda e
saudável durante todo o ano.

Eliane Mara Branco Mene-
guim

Esteticista e Massotera-
peuta

Eliane Branco Meneguim
Proprietária do Centro Esté-

tico Corpus
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Em um ambiente descontraído e aconchegante,
a Cachaçaria Água Doce é um lugar especial,

que recebe toda a família e jovens, para apreci-
ar deliciosos pratos e variedade em bebidas.
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Na primeira metade
do século XIX, foi fun-
dado um núcleo urbano
às margens da nascente
do córrego Jabuticabal,
dentro das terras perten-
centes ao português
João Pinto Ferreira.

A categoria Distrito de
Paz, foi dada a esse nú-
cleo urbano em 1848 e, em
1857, o distrito foi levado à
Câmara Municipal.

Manoel Martins Fon-
tes (primeiro presidente),
escolheu o primeiro pre-
feito da cidade, João Ne-
pomuceno Rosa. Porém,
os reais chefes políticos
da cidade eram os coro-
néis da Guarda Nacio-
nal: Juca Vaz, Juca Qui-
to e Major Novaes.

Na primeira metade
do século XX, intensifi-
cou-se a chegada de
imigrantes: italianos, por-
tugueses, espanhóis e
japoneses. Na década de
1930, a agricultura da
região se diversificou
com culturas de algodão,
amendoim, arroz, milho
e cana de açúcar. Nes-
sa época, a cidade já ti-

JABOTICABAL E SUA HISTÓRIA

nha destaque pela sua in-
dústria de cerâmica.

Jaboticabal é conheci-
da por ser "Cidade da Ro-
sas", pela beleza e exube-
rância de seus jardins,
pelas praças ornamenta-
das, pelas várias roseiras
nos jardins das casas, e
pelas belas mulheres.

Nossa cidade também
é conhecida por ser "Ci-
dade da Música", possui
história de glamour musi-
cal, protagonizado pelas
bandas: Corporação Mu-
sical Gomes e Puccini e
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Pietro Mascagni.

Por priorizar a edu-
cação, Jaboticabal é
cognominada, ainda,
por "Athenas Paulista"
pelos seus colégios tra-
dicionais e pelas cinco
unidades de ensino su-
perior (incluindo o
câmpus da Unesp).

O município loca-
l iza-se numa das
mais ricas regiões do
estado de São Pau-
lo. É uma das cida-
des do estado que

oferece melhores condi-
ções de moradias. As
sua vias localizadas no
perímetro urbano são
pavimentadas quase a
totalidade. Possui cem
por cento de esgoto co-
letado e água tratada.

Jaboticabal é a maior pro-
dutora de artefatos de ce-
râmica do país e tem desta-
que na produção de amen-
doim, exportando como mai-
or produtora para a Europa.

Na nossa Jaboticabal de
hoje, muitos outros acon-
tecimentos estão por vir.
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