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O Fundo Social de
Solidariedade informa a data de
inscrição para os cursos de
qualificação do Polo da Beleza.
Os interessados em participar das
aulas de Assistente de
Cabeleireiro, Manicure e
Pedicure, Depilação e Design de
Sobrancelhas e Maquiador, devem
procurar o Fundo Social no dia 2

Na última sexta-feira (23), a
Praça 9 de Julho foi palco do
espetáculo “O Arquidiabo e o
Camponês”, da Rabugentos Cia
Teatral. A apresentação, promovida
pelo Departamento de Cultura,
contou com apoio do Consórcio

Fundo Social informa período
de matrícula do Polo da Beleza

Interessados devem procurar o Fundo Social no dia 2 de fevereiro

de fevereiro, a partir das 7h30.
Serão oferecidas 10 vagas por

turma. “Essa é a sétima turma do
Polo da Beleza e estamos muito
felizes com os resultados
alcançados. São cursos de
qualidade, que realmente
preparam os alunos para o
mercado de trabalho, incentivando
inclusive, a abertura de negócios

próprios”, afirma a Primeira
Dama, Cidinha Girio.

Homens e mulheres a partir dos
16 anos podem frequentar as
aulas. É necessário a apresentação
de RG, CPF e Comprovante de
Residência no ato da inscrição.

Para mais informações, o
telefone do Fundo Social de
Solidariedade é (16) 3202- 8994.

Cultura leva teatro à Praça 9 de Julho

A Secretaria de Saúde, através
do Centro de Atendimento
Psicossocial (CAPS), realiza
atividades especiais com os
pacientes psiquiátricos. Pelo
menos uma vez por mês, cerca de
40 pacientes fazem passeios por
Jaboticabal e região.

“Os passeios são parte dos
projetos terapêuticos
desenvolvidos pelo CAPS.

 É uma importante ferramenta

Ressocialização: Pacientes do CAPS fazem passeios pela cidade e região
Atividade é monitorada e visa, entre outras coisas, resgatar autonomia dos pacientes

de resgate à autonomia e
ressocialização dos pacientes”,
explica a secretária da pasta,
Renata Assirati.

Toda atividade é monitorada
por uma equipe técnica. De acordo
com a psicóloga, Anamélia Maria
Guimarães Junqueira, “os
pacientes adoram os passeios. Já
os levamos a museus, feiras de
livros, shopping, Unesp, Escola de
Arte, emissoras de rádio e à

Intermunicipal Culturando.
O enredo, adaptado e dirigido

por Alexandre Roit, é baseado na
obra de Maquiavel, um conto que
reflete, em parte, a posição da
mulher na sociedade medieval.
Partindo dessa ideia, Roit

desenvolve uma trama bem-
humorada, onde o Arquidiabo,
junto com o camponês João,
vivencia esta prática dos
relacionamentos humanos.

Preparada para palco italiano
ou praças, a versátil criação do

grupo Rabugentos, apoia-se na
própria comicidade da situação e
do texto para inserir cenas
cotidianas e referências ao
momento sócio econômico, ainda
que fiel ao enredo de Maquiavel.

Descobrir porque a maioria das

almas que está em danação eterna
justifica tal fato por terem sido
casadas aqui na terra, é o
argumento para que Belfagor volte
ao plano terreno para casar-se e
viver os prazeres (e desprazeres)
humanos. No seu caminho,

acidentalmente, um camponês de
nome João Mateus, que flutua
entre a ingenuidade de uma
criança às tramoias dos grandes
corruptos. O medo dá lugar à
parceria, que depois se torna
competição. 

A vida é feita de ações e as reações

do dever cumprido jamais

neutralizam a moralidade

O respeito é a fonte de todas as

realizações inerentes à pessoa

Dinamismo e honestidade geram as

razões do amor incondicional e

fortalecido

A Secretaria de Saúde, através
do Serviço de Atendimento aos
Usuários de Álcool e Drogas -
SAUAD, informa o reinício das
reuniões em 2015.

Todas as quintas-feiras, às
19h, no anfiteatro do Paço
Municipal , os familiares se

prainha.
No CAPS, os pacientes

recebem atendimento durante todo
o dia, participam de oficinas,
grupos terapêuticos e
atendimentos individuais. Há
ainda consultas médicas,
medicação assistida e apoio
familiar. O local conta com
psicólogas, técnicos em
enfermagem, enfermeiras e
terapeutas ocupacionais.

Nas últimas semanas, a
prefeitura iniciou o recapeamento
de diversas vias públicas de
Jaboticabal, beneficiando
diferentes bairros da cidade.

O prefeito Raul Girio, ressalta
a importância da ação. “Diferentes
bairros estão sendo beneficiados
pelo recapeamento. Ruas que
necessitavam de benfeitorias
foram revitalizadas e, em breve,
outras vias também serão
recuperadas”.

Foi iniciada a recuperação
de trechos das ruas Basiliano
Costa Fontes e Tereza Cristina
de Jesus Julião, das avenidas
Prudênc io  Or t iz ,  Genera l

Álcool e drogas: reuniões com famílias voltam a acontecer
Pessoas com alguma dependência química podem procurar ajuda do SAUAD

reúnem com psicólogos para
receber orientações sobre o
problema.

“As reuniões fazem parte do
pacote de ações promovidas pelo
município. Os assistidos pelo
projeto tem apoio psicológico e,
durante os encontros, as famílias

se preparam para encarar de frente
o problema e melhorar o convívio
dentro de casa”, afirma a
Secretária de Saúde, Renata
Assiratti.

Para mais informações o
telefone de contato é (16) 3203-
8233.

Começa recapeamento de vias públicas
Convênio com o Governo do Estado garante a recuperação de mais de 16.000 metros²

Carneiro, Manoel F. Batista,
Manoe l  dos  San tos  e

Ar iova ldo  Esba i le  e  da
alameda Augusto César Valli.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

VENHA CONHECER OS MODELOS
SHINERAY EM NOSSA LOJA!!!

PREÇOS ESPECIAIS
!!!

Felicidades Bala de Prata por mais um ano de vida. Pessoa
admirável pela sinceridade e forma com que se entrega e dedica às
pessoas que o cercam. Ótimo profissional, além de locutor.  Parabéns.

Que Deus te abençoe em saúde e prosperidade. São os votos de
todos os seus familiares.

Verso de Rodeio:
Apresentação: Bala de

Prata.
Autor: Rubens
Fumincelli

As lágrimas dos seus
olhos

Eu mesmo quero
enxugar

Quero ser teu amor 
E nunca fazê-la chorar...
Ooo, vichiii, vichiii,

vichee!!!

A Rede Savegnago Supermercados
passa a oferecer um programa de pontos
em parceria com a Netpoints. Com o
programa de fidelidade, os clientes de
todas as lojas da rede Savegnago passam
a poder acumular pontos para trocar por
produtos de parceiros Netpoints. A adesão
ao programa é gratuita e qualquer pessoa
física maior de 16 anos com CPF pode
participar. A inscrição pode ser feita nas
próprias lojas ou pelo site da Netpoints
(www.netpoints.com.br).

O Savegnago é o primeiro
supermercado da região a oferecer o
programa de fidelidade. A cada R$ 10,00
em compras o cliente ganha 3 netpoints.
Clientes que utilizarem o cartão Savegnago
terão pontos em dobro. Os pontos poderão
ser trocados em diversos produtos como
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cama,
mesa e banho, passagens aéreas, jogos de
vídeo game, artigos de decoração, esporte

Rede Savegnago lança programa de pontos: clientes poderão reverter em produtos e benefícios
O programa de pontos, em parceria com a Netpoints, entrou em vigor, dia 29 de janeiro

e lazer, vestuários, utilidades domésticas,
ingressos de cinema, entre outras opções.
São mais de 100 mil produtos disponíveis
para troca.

As unidades da rede Savegnago estão
localizadas nas principais cidades de
destaque do cenário econômico do interior
do estado de São Paulo, como:
Sertãozinho, Ribeirão Preto, Jardinópolis,
Franca, Bebedouro, Barretos, Araraquara,
Monte Alto, Matão, Jaboticabal e São
Carlos. "Uma região extremamente rica e
importante para o nosso negócio, é uma
felicidade muito grande firmarmos essa
parceria, que possibilita nos
consolidarmos com o principal varejista
desta região do estado, rumo ao nosso
plano agressivo de expansão", comenta
Carlos Formigari, presidente da Netpoints.

Para o superintendente do Savegnago
Supermercados, Sebastião Edson
Savegnago, o Chalim, este serviço vem

agregar ainda mais benefícios para seus
clientes. "Com esse programa
pretendemos valorizar e fidelizar ainda
mais os nossos clientes. Sempre pensamos
em ações que facilitam e que trazem um
diferencial para a vida dos consumidores.
Por isso, a rede frequentemente inova e
investe em projetos que ampliam
oportunidades", destaca Chalim.

Sobre a Rede Savegnago
Supermercados

A rede Savegnago Supermercados está
caminhando para os seus 40 anos de
atuação. Além das 32 lojas físicas e do
Savegnago Online, projeto que ingressou
a rede no e-commerce atualmente, a rede
ainda mantém em seu plano de expansão
a abertura de mais cinco novas lojas no
estado, sendo duas em São Carlos, uma
em Ribeirão Preto, e as primeiras unidades
nas cidades de Araras e Rio Claro. São
aproximadamente R$ 90 milhões em
investimentos que a rede concentra para a
abertura dessas cinco novas lojas.
Posicionada como a rede forte do interior,
o faturamento do Savegnago em 2014
deve chegar a R$ 1,95 bi, crescimento de
12% comparado ao faturamento de 2013
(R$ 1,74 bi).

Sobre a Netpoints

Fundada em setembro de 2011 por um
grupo de empresários brasileiros com
investimento do Grupo Bozano, investidor
também da Embraer e hoje tendo como
sócios da Netpoints também o Smiles e
Lojas Marisa, a Netpoints é um programa
de fidelidade com foco no varejo e conta
com parcerias em diversos segmentos,
como redes de supermercados, postos de
combustível, drogarias, pet shops, roupas
e acessórios, home center e lojas on-line.
A gama de serviços oferecida pelo
Netpoints aos parceiros inclui uma
plataforma eletrônica exclusiva para ações
de relacionamento com o cliente e estudos
de comportamento de compras, que
possibilitam a cada parceiro otimizar suas
estratégias de negócios utilizando
ferramentas como Netshopper, NetPDV,
Netcustomers e Netnumbers. O plano de
expansão do Netpoints prevê a presença
do programa em parceiros de todas as
regiões do país até o final de 2015.
Somando, juntos, 21 milhões de clientes,
Netpoints e Smiles formam hoje o maior
programa de coalizão do Brasil, com
parceiros como lojas físicas, e-commerce,
companhias aéreas e viações, além de
parcerias com indústrias de bens de
consumo e cartões.

Randal Dias, parabéns por esse dia tão especial... 31/
01. Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus
desejos se realizem, pois você merece. Feliz aniversário!

NHUBYA MARTINS
Talento, simpatia, humildade e

profissionalismo, estes são
ingredientes perfeitos para se tornar
uma modelo de grande sucesso e
Nhubya tem de sobra. Dona de um
par de olhos verdes e pele alva, a
loira e virginiana com veias
austríacas e portuguesas, integra o
time Diamond's Agency. Modelo
desde os 03 anos de idade, a bela já
é grande amiga dos holofotes.
Vivendo em Ribeirão Preto, ela
continua deslumbrante e seu leque
de trabalhos aumenta entre
revistas,look book, clipe, catálogos,
comerciais e desfiles. Além de atuar
como modelo, Nhubya é estudante
de Design de Interiores e abre
espaço na sua agenda para aulas de
Ballet e Jazz Contemporâneo,
atividade que já faz  há 12 anos,
além de exercícios na academia.

Nova aposta para o mercado da
moda.

Vamos ficar de olho nela!

“Carina P. De Almeida Tozzi... como é bom estar ao seu lado em mais um aniversário. A
impressão que tenho, é que a cada ano, se torna mais especial, dividir a minha vida com você. As
dificuldades existem e não podemos negar, mas é certo também que, com paciência e carinho,
conseguimos realizar dois milagres: Eric e José Roberto. Neste dia 05/02, tão significativo, gostaria
de agradecer o apoio que sempre me deu. São esses detalhes que fazem a diferença. Se hoje posso
lhe desejar felicidades com tanta sinceridade e amor, é porque soubemos cuidar muito bem do
nosso casamento. Te amo e quero, realmente, que se sinta feliz com a vida. Agradeço a Deus por
tudo que lhe proporcionou, e não se esqueça um só minuto, que estarei ao seu lado, em todos os
momentos, por mais difícieis que sejam. Seu aniversário é motivo de muita alegria, então sorria e
deixe esse dia ser especial, assim como você. Parabéns pelo seu aniversário. Que nosso casamento
dure por muitos e muitos anos. Te amo/Felicidades. a.) Denis Tozzi

A estudante conquistou o oitavo lugar
em Direito na Universidade Federal do
Paraná (UFPR), através do Sisu – Sistema
de Seleção Unificada, cujo resultado foi
divulgado na segunda-feira (26) pelo
Ministério da Educação. Ela sempre
nutriu grandes sonhos, como todo
adolescente. Quer tornar-se juíza porque
se incomoda com o que classifica de
“fragilidade do sistema judiciário no
Brasil”. “Acho que herdei isso da minha
mãe, que é advogada. Prometi prá mim
mesma que, se algum dia eu pudesse fazer
a diferença nesse quesito que tanto me
incomoda, eu faria. E pretendo”.

Convicção ela já demonstrou que tem.
Aos seis anos descobriu um deficit auditivo
de 50%. Desde então, dedicação e método
passaram a ser seu diferencial. “Sempre
soube que a redação iria fazer diferença na
minha classificação no Enem. Procurei
escrever uma redação por semana, mesmo
nas férias, e ler muitas notícias sobre temas
gerais e os acontecimentos em todo o
mundo. Para quem lê, nenhuma proposta
de redação é surpreendente. Você está
preparado para qualquer assunto que seja
proposto”, afirma.

Lívia conta que lê uma média de 30
livros por ano. “Gosto de vários gêneros,
mas principalmente ficção, fantasia,
literatura com viés social e filosofia. Meu

Estudante de Jaboticabal, nota 1.000 na redação do Enem,
conquista oitavo lugar em Direito na UFPR

Lívia Armentano Sargi, aluna do Colégio Santo André,  foi nota 1.000 na redação

do Enem e obteve média geral de 852 pontos. Com o resultado, sua vida terá uma

guinada: irá cursar direito no Paraná e, após formada, pretende tornar-se juíza

livro preferido é ‘A Sombra do Vento’,
do espanhol Carlos Ruiz Zafón, que
escreveu vários outros livros
maravilhosos”. Entre seus autores
preferidos estão ainda Jorge Amado e
Charles Dickens. Em relação às obras,
destaca a série ‘O Senhor dos Anéis’, do
escritor britânico J. R. R. Tolkien.

“Uma boa metodologia de estudo dá
mais segurança ao aluno, direcionando
seus estudos, além de desenvolver sua
capacidade de análise crítica”, avalia o
coordenador pedagógico do Colégio Santo
André, Eduardo Chioda. A escola, que
adota o FTD Sistema de Ensino, mantém
com os alunos um roteiro de estudos com
produções quinzenais, material de suporte
e sugestões de temas oferecidos pelo
Sistema. “Temos colhido bons resultados
com essa dinâmica. Além da Lívia, temos
três outros alunos com nota acima de 900
pontos na redação e alguns outros com
mais de 800 pontos”, informa.

O coordenador destaca, ainda, que a
escola também conta com uma sala-
ambiente de Laboratório de Redação,
onde se desenvolvem redações
cronometradas, permitindo ao estudante
treinar o tempo necessário para redigir
um bom texto.

“Trabalhamos através de um
planejamento que realizamos no começo
do ano e vamos desenvolvendo, aos
poucos, a partir de critérios relevantes na
hora de se produzir um texto original e com
senso crítico. A cada semana exploramos
um desses critérios através de exercícios
específicos e/ou propostas de redação com
uma correção exigente e explicando,
sempre de modo particular, quais os pontos
positivos alcançados e quais os pontos que
ainda não estão de acordo e precisam ser
melhorados”, explica.

Para Lívia, o tema proposto pelo Enem
este ano foi de dificuldade média. Sua
redação, com o título “Agente civilizador”,
defende a publicidade como uma maneira
de formar o espírito crítico nas crianças e
adolescentes, ajudando a ensiná-los sobre
o contexto sociocultural em que vivem.
“Decidi por essa tese porque o segredo de
uma redação, muitas vezes, é
simplesmente fugir do óbvio”, destaca.
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A modalidade de basquetebol feminino
da FAE/Jaboticabal, realizou no último dia
24, sábado, uma seletiva no intuito de
montar uma equipe de basquete para a
disputa do Campeonato Paulista.

A seletiva contou com a participação
de atletas de jaboticabal, da região, do
estado de São Paulo e de outros estados,
como por exemplo Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Aproximadamente 30 atletas na
categoria sub-18 e 19,  participaram desta
seletiva, que aconteceu no Ginásio
Municipal de Esportes Alberto Botino.

O técnico e coordenador responsável
pela modalidade de basquetebol feminino
e masculino da FAE/Jaboticabal, João
Pifer, argumenta que, “muitos atletas tem
procurado a possibilidade de fazer parte
da equipe e deste projeto que  conta com

A F.A.E./JABOTICABAL INICIA 2015 COM UMA SELETIVA NA MODALIDADE DE
BASQUETE FEMININO PARA A DISPUTA DO CAMPEONATO PAULISTA

o apoio total da FAE. Nosso objetivo será
ingressar na Federação Paulista de
Basquete, montar uma equipe
competitiva, e a partir daí, com todo o
trabalho realizado na base, oferecermos  a
oportunidade de expandir para outras
categorias, este nível de competição,  tanto
no basquete feminino, como também no
masculino. Já participei deste tipo de
competição como atleta na década de 80
e 90, com o técnico Elvio Piffer (Pifão),
como assistente técnico do professor Lino
Amâncio na categoria sub-17 masculino,
e sei o quanto é importante para a
comissão técnica, atletas, torcedores e a
cidade, pois se trata de uma competição
atrativa, uma vitrine realmente para todos.
A modalidade de basquete feminino terá
uma oportunidade inédita nas categorias

de base, que há muitos anos buscamos
 este esse incentivo. Sabemos que,
principalmente nesta primeira temporada,
encontraremos muitas dificuldades com
equipes já organizadas e tradicionais, tais
como as de Americana, Jundiaí  e Osasco,
entre outras, mas sabemos da importância
de iniciarmos uma competição deste nível,
a responsabilidade em desenvolvermos um
bom trabalho. Quero desde já, agradecer
a toda a diretoria da FAE, através do
presidente Samuel Cunha, ao prefeito Raul
Girio e a todos os amantes do basquete”,
concluiu. Devemos acreditar que o esporte
amador de jaboticabal, neste ano de 2015,
dará um salto de qualidade, muito grande
em várias modalidades, com todo o apoio
da FAE e a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal.

A Prefeitura informa que os
interessados em participar das escolinhas
esportivas da Fundação de Amparo ao
Esporte devem procurar a secretaria do
Ginásio Municipal de Esporte, nos dias 5
e 6 de fevereiro, das 8h as 11h e 13h as
17h.

O Presidente da FAE, Samuel Cunha,
informa que as vagas em determinadas
modalidades são limitadas. “O prazo de
inscrição não será prorrogado. É
importante que os interessados procurem
o Ginásio de Esportes para garantir a vaga
em uma das escolinhas”.

Acompanhe abaixo as modalidades
esportivas oferecidas pela FAE:

Basquete Masculino e Feminino
Voleibol Masculino e Feminino
Handebol Masculino e Feminino
Futsal Masculino e Feminino
Futebol de Campo Masculino e

Feminino
Karatê Masculino e Feminino
Taekwondo Masculino e Feminino

Escolinhas Esportivas: FAE informa período de inscrição
Interessados devem procurar o Ginásio de Esporte

Jiu Jitsu Masculino e Feminino
Capoeira Masculino e Feminino
Natação Masculino e Feminino
Hidroginástica Feminina
Ginástica Localizada Feminina
Bocha Masculina

Atletismo Masculino e Feminino
Tênis de Mesa Masculino e Feminino
Futebol Americano Masculino
Para mais informações o telefone da

FAE é 3202-0587.

Aconteceu no último final de semana,
em Blumenau/SC, a Seletiva Nacional
Sênior, promovida pela Confederação
Brasileira de Karate – CBK.

A competição foi disputadíssima.
Participaram os melhores atletas do país
em busca de 01 (uma) vaga, pois, a outra,
já está destinada ao atleta Nº 1º do
Ranking Nacional.

Nossas garotas de OURO: Nicole
Yonamine Mota, Noelle Praxedes Felipe

“JABOTICABAL GARANTE 03 VAGAS NA SELEÇÃO
BRASILEIRA SÊNIOR KARATE 2015”

e Bruna Peterossi Martins, treinadas pelos
professores Paulo Mota e Simone
Yonamine, mais uma vez comprovam a
superioridade do trabalho realizado em
Jaboticabal e garantem suas vagas.

Com este resultado, as atletas estão
convocadas para os Campeonatos Pan-
Americano em Toronto/Canadá e Sul-
Americano em Villa Del Mar/Chile,
eventos estes, que valem o índice para a
conquista da Bolsa Atleta Internacional do

Governo Federal, no valor de R$22.000,00
Alcançamos um feito inédito no Brasil, 03

(três) atletas de uma MESMA ACADÊMIA,
compondo todas as categorias do Kata
Feminino Sênior na Seleção Brasileira.

Os interessados em participar das aulas
de Karate, deverão entrar em contato com
os Professores Paulo Mota ou Simone
Yonamine e realizar um agendamento
através dos fones: 32025463 – 997295737
– 996228855.

 

Rodrigo Dantas de Lucas conquista 2º lugar
9º Granfondo do Brasil de Ciclismo – Edição Verão

2º colocado na categoria e 24º no geral (231 largaram e 151 terminaram), no Granfondo Brasil de
Ciclismo, realizado em São Carlos. Contando uma semana pesada de treinos e encarando a prova como
ideal para a conquista e classificação.

O Jaboticabalense Rodrigo Dantas de
Lucas começou a temporada de 2015 com
vitória, terminando em 2º lugar em sua
categoria, mesmo tendo treinado pesado
durante a semana. Rodrigo participou do
Granfondo Brasil de Ciclismo, como
treino para o Camponato Brasileiro de
Triathlon, que acontecerá em João Pessoa,
no mês de março.

Daqui duas semanas, terá uma etapa
da Copa Interior de Triathlon, em

Piracicaba
O Granfondo do Brasil de Ciclismo/

Etapa de Verão, mostrou que é uma das
mais importantes disputas do calendário
nacional. Em sua 9ª edição, dia 25 de
janeiro, no Parque Eco-Esportivo do
Damha, na cidade de São Carlos (SP),
participaram mais de 1.500 ciclistas,
divididos em 22 categorias, em mais uma
grande evento do esporte. A competição
tem como característica promover a

confraternização entre atletas federados e
aficionados, proporcionando a
participação de ciclistas de diferentes
níveis

O circuito montado no Parque Eco-
Esportivo Damha teve 8.5 km e cada
categoria teve o número de voltas
específico. Foram dois pontos de apoio ao
longo do percurso: 1º - 500m após a linha
de chegada; e 2º - No km 5 do circuito
(saída da mata).

Guia do Paulistão: grandes apostam em reforços, e interior tem veteranos
Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras se reforçaram para a temporada 2015, e

equipes menores apostam em jogadores com passagens por times de expressão

O Campeonato Paulista começa neste
sábado com as quatro grandes equipes de
São Paulo apostando em seus reforços e
com os times do interior investindo em
nomes bem conhecidos. Santos e o
renovado Palmeiras, principalmente,
jogam suas fichas no torneio. São Paulo e
Corinthians se dividirão entre estadual e
a Libertadores, mas tanto alvinegros,
quanto tricolores prometem empenho na
competição local para não serem
pressionados logo no início do ano. Tanto
que para a primeira rodada, estão
planejando escalar o que têm de melhor à
disposição.

No regulamento uma novidade: os
clubes poderão inscrever apenas 28
jogadores, em lista a ser enviada antes do
jogo inicial, mas que pode ser completada
até a quarta rodada. Essa limitação, na
visão da Federação Paulista, poderá evitar
que os treinadores optem por escalar times
mistos quando as datas do estadual se
chocarem com as da Libertadores.

Atual campeão, o Ituano chega com a
difícil missão de repetir o título do ano
passado. Poucos atletas da campanha
histórica fazem parte do elenco atual.
Mesmo assim, a confiança é de mais um
bom desempenho do time agora
comandando por Tarcísio Pugliese.

Entre os grandes, o Palmeiras entra na
competição como a grande incógnita. Isso
porque contratou mais de 15 jogadores,
abriu mão de mais de 20 e chega
totalmente reformulado, fazendo uma
mescla de jogadores experientes, como Zé
Roberto e Robinho, com apostas jovens
como Leandro Pereira, Alan Patrick,
Dudu, Gabriel, Ryder Matos, entre outros.

No Santos, que desde 2009 vai a todas
as finais, também não faltam novidades.
Mesmo com problemas financeiros e
perda de jogadores, o clube foi ao mercado
e apostou em velhos conhecidos, como
Elano e Ricardo Oliveira. Robinho, que
acertou sua permanência, segue sendo o
astro do time.

Corinthians, que volta a ter Tite no
comando, e São Paulo, liderado por
Rogério Ceni, mantiveram suas bases do
ano passado e chegam fortes e
consolidados em 2015. Mesmo com a
Libertadores peça frente, a expectativa é
que demonstrem força e cheguem à fase
final.

A Portuguesa usará a competição para
tentar começar a se reerguer após o
rebaixamento à Serie C do Brasileirão,
com um time muito modificado. Edno é a
principal novidade. Entre as equipes do
interior, destaque para o estreante RB
Brasil, que subiu da Série A-2 no ano
passado ao lado de Capivariano, Marília
e São Bento.

Pelo interior, um desfile de veteranos
será atração: aos 41 anos, Amaral, ex-
Palmeiras, é o "vovô" do Capivariano. O
RB Brasil tem o zagueiro Fabiano Eller,
que acumula passagens por grandes clubes
do Brasil, como Vasco, Fluminense e
Santos. André Luis, zagueiro campeão
brasileiro pelo Santos, em 2002, será o
xerife do Mogi Mirim. O atacante Zé
Roberto, ex-Flamengo e Botafogo, é a
referência do Botafogo.

CLUBES

Com problemas financeiros e
envolto nas eleições, o Corinthians terá
no banco de reservas sua grande
novidade em 2015. Campeão do
estadual em 2013, Tite reassume o
cargo com a missão de reconduzir o
Timão aos títulos, mas, desta vez, com
investimentos bem mais modestos do
que já encontrou no clube. Sem grandes
reforços,  o foco é apostar no
entrosamento da equipe.

O alvo está em passar para a fase de
grupos da Taça Libertadores, mas o
Paulistão não ficará de lado. Tite quer
aproveitar as partidas para observar
jogadores que não são considerados
titulares para fortalecer o grupo. Isso
acontecerá com os recém-contratados
Edilson e Mendoza, além dos garotos
oriundos da base, campeã da Copinha.
Edu Dracena e Cristian, principais
contratações até agora, vão ganhar
ritmo no estadual.

Tite começa a temporada
implantando o esquema tático que mais
buscou informações durante o "ano
sabático": o 4-1-4-1. A opção foi
também pela facilidade de não alterar
muito o 4-2-3-1 usado por Mano.
Guerrero permanece como a referência,
e as novidades são o meia uruguaio
Lodeiro e o zagueiro Felipe, escalados
depois de atuações irregulares na
temporada passada.

O time-base é o seguinte: Cássio,
Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf,
Elias,  Lodeiro e Renato Augusto;
Emerson e Guerrero.

Um time totalmente reformulado
após a péssima campanha no
Brasileirão, mas com a autoestima
renovada por conta da boa
movimentação de mercado e as
novidades que o elenco traz. Assim
chega o Palmeiras para o Paulistão,
competição que o clube não vence desde
2008.

Até agora, foram mais de 20 saídas
e 16 contratações - outros ainda podem
chegar. As mais significativas foram o
meia Zé Roberto, o lateral-direito Lucas,
o volante Gabriel, os meias Robinho e
Alan Patrick e os atacantes Dudu e
Rafael Marques, entre outras apostas.
Fora de campo, mais novidades:
Oswaldo de Oliveira, vice com o Santos
em 2014, será o comandante. Na
diretoria, Alexandre Mattos ganhou
status de ídolo pela facilidade nas
negociações. Dos que ficaram do ano
passado, Tobio e Valdivia seguem com
vaga no time, mas o chileno começa
lesionado. Entre tantas mudanças, uma
única certeza: o Palmeiras entra
completamente diferente daquele que
chegou à semifinal no último ano, mas
teve Brasileirão pífio.

O Verdão deve começar o torneio
com Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vitor
Hugo e Zé Roberto; Amaral e Gabriel;
Allione, Alan Patrick e Dudu; Leandro
Pereira.. Porém, com o decorrer dos
jogos, alguns reforços como Jackson,
Robinho e Rafael Marques devem
ganhar vaga na equipe.

No Santos, o técnico Enderson Moreira
tenta desvincular a remontagem da equipe
da crise financeira que fez estragos na Vila
Belmiro neste começo de ano. Uma nova
diretoria assumiu em janeiro e herdou uma
série de pendências da gestão anterior. Não
conseguiu pagar os salários relativos a
dezembro e alguns atletas foram à Justiça
tentar rescisão de contrato.

Aranha, Arouca, Mena e Leandro
Damião – que já tinha sido emprestado
ao Cruzeiro quando decidiu processar o
Peixe –, todos com status de titular,
buscaram os tribunais. Desses, só Mena
conseguiu encerrar seu acordo graças a
uma liminar. Os outros ainda tentam – mas
já são considerados ex-atletas da equipe
pela comissão técnica, que não conta com
a volta de nenhum.

Assim, o time iniciará a temporada bem
diferente daquele que terminou 2014. A
principal estrela, porém, continua vestida
com sua camisa 7. Robinho foi envolvido
em especulações, mas nada que se
concretizasse. Outro destaque do ano
passado, Lucas Lima rejeitou oferta do
Torino, da Itália, ganhou aumento e manteve
o papel de maestro do meio-campo.

O Santos deve iniciar o Paulista com
Vladimir, Cicinho, Gustavo Henrique,
David Braz e Chiquinho; Alison,
Leandrinho e Lucas Lima; Thiago Ribeiro,
Robinho e Geuvânio. Esse time ainda pode
mudar durante o campeonato, com a volta
de Gabriel, que está com a Seleção sub-
20, além do provável aproveitamento de
reforços como o zagueiro Werley, o volante
Valencia e o goleiro Vanderlei. Elano,
Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel
começam 2015 no banco.

Entre os grandes, o São Paulo é o que
está há mais tempo sem conquistar títulos
do Campeonato Paulista. O jejum tricolor
já dura nove temporadas, com o último
caneco tendo sido conquistado em 2005.
De lá para cá, a equipe acumulou
eliminações nos mata-matas e desempenho
irregular quando a competição foi
disputada por pontos corridos.

O Tricolor ainda entra em campo para
apagar a péssima impressão deixada no
torneio do ano passado, quando o time foi
eliminado pelo Penapolense nos pênaltis,
no Morumbi, após empate por 0 a 0 no
tempo normal. A base de 2014 foi mantida
e seis reforços foram contratados: os
laterais Bruno e Carlinhos, o volante
Thiago Mendes, o atacante Cafu, o
zagueiro Breno e o meia Daniel. Destes,
somente os quatro primeiros estão em
condições já que o beque sofreu um
estiramento muscular na coxa, enquanto
o sexto só voltará aos gramados em agosto,
quando se recuperar da grave lesão que
sofreu no joelho direito.

O time-base que inicia a temporada é:
Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Edson
Silva e Carlinhos; Denilson, Souza,
Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso;
Alan Kardec e Luis Fabiano.
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A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de três dias,
terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim que receber a graça.  Oh! Divino
Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que
eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as
ofensas e até o mal que me tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha
vida, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confirmar
mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação
material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos
na perpétua Glória e Paz. Amém. Obrigado (a) por Vossa Infinita Misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Pr. Anastácio Martins

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2.015

Descubra quais são os sinais de um
ataque cardíaco.

Saiba como os sintomas são
diferentes dos que os homens
apresentam

Ele mata mais do que o câncer de
mama e, no sexo feminino, suas
manifestações nem sempre dão pistas
de que o problema está no coração.

Sintomas clássicos: são os mesmos
que aparecem nos homens

• Dor no peito em aperto, que pode

É, as  vezes muito difícil
compreendermos que a morte não existe.
Nossa evolução tem limites para
entendermos que o ESPÍRITO no ato se
separa do corpo, continuando sua
trajetória, de acordo com seu
entendimento, e o corpo se desfaz com
aproveitamento pelos encarregados
especializados do plano espiritual, num
trabalho que requer muito conhecimento
e  sabedoria da cultura espiritual, tudo é
muito delicado. O ESPÍRITO retorna ao
plano da vida espiritual, recebendo
atendimentos dos mentores ligados ao
plano e dos familiares  ligados pela
afinidade, onde passa a receber  instruções
num estágio  de  recuperação de forças,
para dar continuidade à sua vida, que está
agora num plano diferente, de quando
estava no corpo. Muita coisa muda, tudo
depende  da evolução de cada um, dos
conhecimentos adquiridos na passagem
pelo plano material, PLANETA TERRA,
DE PROVAS E EXPIAÇOES, e em outros
mundos, para serem virtuais, lugares em
fase de evolução temporária. A vida é uma
realidade e não de ilusões. Todo o
UNIVERSO está sujeito a leis comuns e
naturais. Não podemos fazer mau uso do

O novo tempo chegou para mim e para
você. Que bom! Não precisamos mais ficar

“Era Domingo, estava fazendo uma
substituição, o telefone não tocava e eu
me questionando: O que eu estou fazendo
aqui?

É  POSSÍVEL  VENCER  BARREIRAS
Na minha frente o rosto de Cristo

impresso por um computador e em prece
perguntei: Senhor eu estou no lugar certo?

Algum tempo depois o telefone tocou,
ninguém responde do outro lado. Tentei
com os recursos de que dispunha trazê-
lo à tona. Ele veio, mas somente através
de sinal. Com um objeto batia no fone.

Notei que meu amigo do outro lado
era mudo, não podia falar mesmo, era
fisicamente deficiente da fala!

Refleti por um instante e disse à ele
que iríamos buscar nos comunicar através
de toques. Um toque seria sim, dois
toques seria não, ele concordou e fui em
frente.

O que dizer? Como tornar possível a
doação de amizade?

Coloquei-me no seu lugar, percebi o

desespero de usar um telefone sem poder
falar, vesti sua pele, usei seus olhos e
enxerguei a enorme parede que havia
naquele momento, entre ele e o resto do
mundo.

Comuniquei tudo isso à ele, e os sinais
vinham positivos. Eu estava no caminho
certo.

Continuei a desabafar por ele,
imaginando as barreiras dele, os sinais
continuavam evidentes.

Foi uma grande conversa, uma das
experiências mais marcantes.

Percebi o seu cansaço, perguntei se
queria desligar, o sinal veio positivo.
Desligou.

Fiquei em silêncio chorando e
agradecendo a Deus por ter me dado aquela
oportunidade. Eu estava no lugar certo!

Algum tempo depois, o telefone tocou
novamente, eu ainda não estava refeita,
mas atendi.

Do outro lado da linha Elis Regina
cantava:

“Amigo é coisa prá se guardar do lado
esquerdo do peito, dentro do coração...”

Toques no fone, sabia que ele estava
de volta, sem conseguir conter a emoção,
agradeci ao meu amigo pela nobreza de
seu sentimento, pela delicadeza do gesto,
e comuniquei à ele o quanto foi
importante para mim ter estado a seu
lado.

A música falava por ele, a doação de
amizade foi aceita e deu certo.

Anos depois, relembro, escrevo e
choro!”

(Livro – CVV Nos Caminhos da
Amizade) -

José Fernando Stigliano – JAN/2015

NOVO TEMPO
esperando para receber as nossas bênçãos,
que o Senhor Deus prometeu para nós.
Quando Jesus morreu naquela cruz
levando todo o nosso sofrimento e
humilhação, para que nós pudéssemos
desfrutar de todas as coisas boas que o
Senhor Deus fez em nosso favor, isso foi
tremendo. A bíblia fala de uma mulher
chamada Raabe, que não se deixou levar
pelas circunstâncias do momento, mas
aproveitou o novo tempo para salvar a sua
vida e a vida de todos os seus familiares,
e para fazer a diferença no meio de um
povo incrédulo. Raabe morava numa casa
construída na muralha da cidade de Jericó.
Josué havia enviado dois espiões
secretamente para examinar a cidade que
eles iriam atacar, eles se hospedaram na
casa de Raabe. O rei ficou sabendo que
eles estavam na casa dela e mandou
chamá-la. Ela já havia escondido os
homens no seu telhado, dizendo que eles
foram embora. Quando chegou a noite, ela

subiu até eles e disse: Eu sei que o Senhor
teu Deus, deu esta terra para vocês, para
dizer a verdade, todos nós estamos
morrendo de medo. Soubemos que o
Senhor secou o mar vermelho diante de
vocês quando saíram do Egito. Quando
ouvimos essas coisas, perdemos a coragem
e todos nós ficamos com muito medo, o
Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em
cima no céu e aqui em baixo na terra.
Então agora jurem em nome do Senhor e
prometam que vão ser bons para mim e
para a minha família, porque eu também
tratei vocês com bondade. Para isso peço
que me dêem um sinal que não deixe
dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe,
os meus irmãos e as minhas irmãs e as
famílias deles. Não deixem que nos
matem. Eles disseram: Nós prometemos
seja a nossa vida pela vida de vocês e
ajunta todos os seus familiares dentro da
sua casa e amarra este cordão vermelho
na janela, quando nós invadirmos este
lugar para destruir, suas vidas serão
poupadas. E assim aconteceu, Raabe fez

tudo conforme eles haviam combinado e
todos os seus foram salvos. Ela aproveitou
esta grande oportunidade que Deus estava
lhe dando, para ela mudar a sua vida. Um
novo tempo chegou para aquela que era
uma mulher de má fama. Raabe se tornou
numa grande mulher de fé. Simplesmente
porque ela não teve medo e creu no único
e verdadeiro Deus, o Deus dos israelitas.
Faça como Raabe, não tenha medo, confia
no Senhor de todo o seu coração. O novo
tempo chegou para ela e sua família. E
para você? Será que não é hoje? Vamos
aproveitar porque o novo tempo chegou,
não é hora de ficar se lamentando ou
desanimado, as bênçãos estão todos diante
de você, determinar, tome posse. A vitória
já é sua! “Glória Deus!”.  Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa: A Verdade
Da Palavra. Diáriamente na GAZETA FM
107,9 das 05h30mim às 06h30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
    Facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

INFARTO EM MULHERES
irradiar para o braço esquerdo, o
pescoço, a mandíbula, o estômago e
até as costas

• Náusea
• Vômito
• Suor frio
• Desmaio
Sintomas atípicos: mais frequentes

no sexo feminino
• Enjôos
• Falta de ar
• Cansaço inexplicável
• Desconforto no peito
• Arritmia
Como surgem os sintomas
Não existe uma regra para a forma

como os sinais do infarto dão as caras.
Eles podem tanto se manifestar todos
juntos como surgir separadamente.
Isso quer dizer que a dor no peito, por
exemplo, pode tanto vir acompanhada
de suor frio ou vômito como aparecer
sozinha.

Quando me preocupar
O fato de você sentir uma dor no

peito, um enjôo ou um cansaço não
significa, é claro, que se trata de um
piripaque no coração. De qualquer

forma, é bom ficar atenta,
principalmente se você se encaixa no
grupo de risco para sofrer um ataque
cardíaco. “Somente por meio de
exames clínicos é possível saber se a
pessoa está tendo um infarto. Por isso,
o ideal é que, na dúvida, o paciente
vá a um hospital”, orienta o
cardiologista Cesar Jardim,
coordenador do Clinic Check-Up do
Hospital do Coração (HCor), em São
Paulo.

Como sei se estou no grupo de
risco?

Entre os fatores que aumentam a
probabilidade de uma mulher sofrer
um ataque cardíaco estão:
hipertensão, diabetes, colesterol alto,
sedentarismo, estresse, obesidade,
histórico familiar e tabagismo. No
caso desse último item, vale alertar
para os casos em que o hábito de
fumar é associado ao uso de pílulas
anticoncepcionais. “Essa combinação
é trombogênica, ou seja, propicia a
formação de coágulos que podem
entupir os vasos”, explica Jardim.

Outro ponto de atenção deve ser a

menopausa, período em que a mulher
perde a proteção vascular
proporcionada pelos hormônios
femininos, como o estrógeno. “Ele
facilita a circulação do sangue pelas
artérias e protege o endotélio, tecido
que reveste o interior dos vasos”,
esclarece o cardiologista Carlos Costa
Magalhães, diretor de Promoção da
Saúde Cardiovascular da Sociedade
Brasileira de Cardiologia.

Uma vida saudável é a melhor
prevenção

Além de tratar os fatores de risco -
isto é, controlar a pressão, o diabetes
e o colesterol, parar de fumar, perder
peso... , é fundamental adotar um
estilo de vida saudável. Por isso,
pratique atividade física regularmente,
procure relaxar e adote uma
alimentação balanceada com muitas
frutas, verduras e legumes e baixo
consumo de itens ricos em sódio,
nutriente que contribui para o
aparecimento da hipertensão. Cuidar
da  saúde  é procurar  o  médico  ao
primeiro  sintoma,  tudo pode  ser
evitado  em tempo, esperar  pela  sorte
pode  ser  fatal... Não  corra  riscos,
sua  vida  e  sua  saúde  não  estão
numa  olimpíada!!!

O Senhor nos perdoa, porque faz parte
da essência d’Ele ser amor, misericórdia e

Será que Deus me perdoa?

A MORTE É UMA FASE DE TRANSIÇÃO

perdão. Exatamente por essa razão, é só nos
aproximarmos d’Ele que essas virtudes já
começam a acontecer em nossa vida.

No entanto, enquanto guardamos o
pecado para nós e ficamos remoendo o
sentimento de culpa, dando justificativas
e não tomando a decisão de nos confessar
ao Senhor, o pecado continua em nós, e
ainda acusamos Deus de nos ter
abandonado.

Coloque o seu pecado e o seu
sentimento de culpa no fogo do amor e da
misericórdia de Deus. Às vezes, somos
tolos e não nos perdoamos mesmo depois
de já termos sido perdoados. Ficamos nos
sentindo sujos com o resto do pecado, e
essa sujeira fica agarrada em nós,
enquanto o nosso Deus é amor e
misericórdia! Não ande mais com essa
sujeira! Lave tudo, tire toda a sujeira e todo
o resto de pecado que ficou em você,
confesse-se e arrependa-se
verdadeiramente.  Seu irmão,

livre arbítrio, porque contraria as leis de
DEUS. Temos que levar em consideração
que a desencarnação nos leva a uma
passagem para o  mundo espiritual. Todos
os atos da vida diária precisam ser
estudados com critério e planificado, para
entendermos que as desencarnações são
fases de transição, apoiadas pelas leis que
nos levam a entender, que existe  a volta
do espírito ao corpo. A desencarnação
antes do tempo, representa um descuido
na EVOLUÇÃO. Precisamos voltar a
encarnar o quanto antes, mas a volta
depende de uma série de razões, pedidos
e oportunidades imediatas, para efeito de
resgates e pagamentos de dívidas, bem
como a falta de respeito às atribuições,
obrigações  e deveres a serem cumpridos.

A MORTE (DESENCARNE) TRAZ
MUITAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS
IGNORANTES. SÃO AQUELES QUE
DESCONHECEM OS
ENSINAMENTOS DITADOS PELA
DOUTRINA  ESPIRITA, QUE É´UMA
CIÊNCIA, FILOSOFIA E RELIGIÃO,
DENTRO DA CODIFICAÇÃO DE
ALLAN KARDEC, QUE VEIO TRAZER
UMA LUZ PARA NOS ILUMINAR.

O CAMINHO DA PORTA ESTREITA
São compromissos assumidos que

precisam ser delineados e executados,
baseados nas LEIS DE DEUS, a serem
cumpridas, mas que nós encontramos
muitas dificuldades de realizarmos, pelo
nosso baixo nível de intelectualidade e
moral, dentro do mundo que rege a
EVOLUÇÃO.

SOMOS DEUSES DE NOSSAS
AÇÕES, ANJOS DE NOSSAS

FALTAS E JUÍZES DE NOSSOS
ERROS. VIVEMOS HOJE, PORQUE
ONTEM PASSOU.DESENCARNAMOS,
MAS NASCEREMOS PARA O
FUTURO, QUE SERÁ A SALVAÇÃO
DAQUELES QUE ACREDITAM EM
DEUS.

O Governo Federal apresentou
justificativas para o novo apagão que
atingiu 11 estados e o Distrito Federal na
última segunda-feira, mas a realidade é
que a atual crise do setor elétrico é mais
profunda consequência da série de
remendos produzidos a partir da redução
artificial do custo da energia.

O governo colhe os efeitos de ter
gerado instabilidade jurídica e agora a
conta de luz vai custar em média 40% a
mais em 2015, depois de um aumento de
20% no ano passado, além do risco
iminente de racionamento.

Risco de apagão
Sem ignorar as adversidades

climáticas o fato é que Dilma Rousseff –
ministra de Minas e Energia durante o
primeiro governo Lula – para baratear a
energia elétrica gerou, a partir da Medida
Provisória 579/2012, avaliado em mais
de R$ 100 bilhões, que de quebra
desestruturou o setor elétrico.

A participação das termelétricas foi
responsável pelo suprimento de 18 mil
MW, enquanto que as energias renováveis
correspondem a apenas 5 mil MW neste
período.

Para suprir a demanda que só não é
maior pelo encolhimento da atividade
econômica, o governo escolheu sujar a
matriz energética com o acionamento
intensivo das usinas termelétricas,
unidades que geram energia por meio da
queima de combustíveis fósseis e
comprometem os esforços de combate aos
efeitos das mudanças climáticas.

A introdução de novas energias
renováveis na matriz energética brasileira
– biomassa, eólica e solar – é incipiente
e insuficiente para cobrir o atual déficit
das hidrelétricas na geração, cuja
potência nominal de 90 mil MW está
reduzida 70 mil MW, com o pior nível
de armazenamento da história dos
reservatórios.

Um país que almeja crescer com

sustentabilidade não pode prescindir de
uma matriz energética diversificada,
ambientalmente correta e
economicamente viável.

A energia da biomassa, por exemplo,
aquela obtida pela queima do bagaço da
cana-de-açúcar e outros vegetais como
a palha de arroz, a chamada
bioeletricidade, transferiu em 2013 para
o sistema elétrico 1.958 MW médios, o
equivalente a quase 4% do consumo
nacional. Mas o potencial da biomassa
da cana pode alcançar 22 mil MW
médios até o fim desta década e
representar 18% do total da energia
consumida no País, praticamente o
mesmo patamar hoje representando pela
participação das termelétricas na matriz
energética.

O uso mais intenso das energias
renováveis tem de ser acompanhado de
medidas para aumentar a
competitividade, sobretudo a redução de
impostos e tributos. No caso da
bioeletricidade, a Unica (União da
Indústria de Cana-de-Açúcar) estima que
a redução a zero das alíquotas de PIS/
Pasep e Cofins poderia estimular a
geração adicional de 100 MW médios
anuais ao sistema elétrico.

Na Medida Provisória 656/2014,
convertida na Lei Ordinária 13.097/2015,

apresentei emenda prevendo o fim destes
impostos incidentes sobre a produção da
bioeletricidade, proposta acatada pelo
relator da matéria e aprovada pelo
Congresso Nacional, mas vetada pela
presidente Dilma.

A eletricidade produzida pela
biomassa da cana, de acordo com a
entidade, poderia atender o consumo
anual de 450 mil unidades de energia
elétrica ou 14,2% da eletricidade
consumida pelo Distrito Federal. Com o
incentivo, a Unica calcula que, em apenas
cinco anos, a bioeletricidade representará
o fornecimento de energia elétrica anual
para quase 10 milhões de brasileiros. Isso
sem falar no enorme potencial eólico e
solar que dispomos para garantir o
fornecimento de energia sem os
sobressaltos dos blecautes, apagões e
racionamentos.

Cabe ao governo, então, ouvindo a
sociedade e com participação do
Legislativo definir qual será o grau de
participação de cada uma delas na matriz
energética para traçar um cenário mais
realista, sobretudo no que diz respeito à
definição das tarifas de energia elétrica e
assim que deem previsibilidade e
segurança a matriz, algo tão necessário
quanto as chuvas!

Arnaldo Jardim é deputado federal
licenciado (PPS-SP) e secretário de
Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo

No próximo dia 18 de fevereiro, será
aberta a “CAMPANHA DA

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
FRATERNIDADE DE 2015”, promovida
pela IGREJA CATÓLICA.

Desde seu início, em 1960, foi
instituídas como processo de “oxigenação
social”.

Seu objetivo concreto é processar uma
“mudança” da conciência social que
sempre está carecendo de uma
“converção” institucional. Ninguem pode
fechar os olhos e negar a realidade social
e politica, geradoras das desigualdades e
exclusões. Devemos nos indignar contra
a injustiça de, nem todos terem moradias,
pão, trabalho.

Os que rejeitam a “fraternidade” não
enxergam o “bem comum” e fingem que
não veem a realidade das “periferias”.

Às vezes a conciência politica é cínica
e se desculpa.

“Minha vocação é ocupar uma
poltrona”, não sou bombeiro!

a.) – Prof. Benedito Joaquim da Costa

Na sexta-feira, 30, às 9 horas,
foi  real izada no Plenár io  da
Câmara Municipal,  através da
Secretaria da Fazenda, Audiência
Públ ica  de  aval iação e
demonstração do Relatório de
Gestão Fiscal, referente ao 3°

quadrimestre de 2014.
A audiência foi conduzida por

José Aparecido Quintino
(Contabilista da Prefeitura de
Jaboticabal), e contou com a
presença de Elivaine Almeida Silva
- Secretária da Fazenda  e de

assessores da Câmara Municipal.
De acordo com Quintino,

Jaboticabal tem uma dívida
consolidada de R$ 107 milhões, essa
dívida é calculada pelo valor da dívida
total menos os recursos em caixa.

Foram apresentados gastos com

autarquias e entidades como a
Prefeitura, o SAAEJ, o Seprem, a
FAE, de acordo com as demandas
necessárias do município. Além de
despesas com pessoal e
previdenciárias, com ensino, saúde,
entre outras.  

Audiência Pública de avaliação e
demonstração do Relatório de Gestão Fiscal



PROMOÇÃO: Segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

PINGUINS DE MADAGASCAR
Sessão: 17:00 -19:00 sábado e

domingo - 19:00 sexta-segunda-terça e
quarta.

Sinopse: Da franquia de animação
Madagascar, os pinguins Capitão,
Kowalski, Recruta e Rico aprontam de
montão em sua primeira aventura solo.
Juntos, além de se meterem em diversas
confusões, eles prometem compor uma
tropa de elite entre os animais.

LOUCAS PRÁ CASAR
Sessão: 21:00 todos os dias.
Malu (Ingrid Guimarães) tem 40

anos e trabalha como assistente de
Samuel (Márcio Garcia), o homem de
sua vida. Apesar de estarem namorando
há algum tempo, não há o menor indício
de que um pedido de casamento esteja
por vir. Um dia, Malu percebe que
faltam algumas camisinhas no estoque
pessoal de Samuel e logo deduz que ele
tem uma amante. Após contratar um
detetive particular, ela descobre que não
é a única mulher na vida de Samuel. A
dançarina Lúcia (Suzana Pires) e a
religiosa Maria (Tatá Werneck) também
estão na jogada e esperam um

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book:

“FECETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”,
e dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO,
disponibilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

GRANDE CRUZADA DE
ESCLARECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

Para quem ainda duvida da passagem
do Planeta X ou Nibiru pelo nosso Sistema
Solar, vamos relembrar o que consta nas
profecias da Bíblia, tais como de
MOYSÉS - SAMUEL - ELIAS
(reencarnado em João Evangelista) -
ISAÍAS - EZEQUIEL - DANIEL - JOEL -
JEREMIAS - AMÓS - ZACARIAS e
muitos outros.

Posteriormente: PEDRO - MATHEUS
- JOÃO EVANGELISTA. E outros mais
como: SÃO MALAQUIAS, MONJE
JOHANNES, CURA D’ARS, CATARINA
DE EMMERICK, SANTA ODILA, MÃE
SHIPTON.

O celebre NOSTRADAMUS (que se
encarnou na Terra, depois que viveu em
corpo físico sob o nome de ISAÍAS).

E O MAIOR DE TODOS:  J E S U S!
Há ainda muitíssimas outras

informações ao longo dos milênios que
falam sobre a passagem desse astro
avassalador, conforme podemos verificar
em diversos sites à nossa disposição.

Recentemente, mais precisamente em
1956, temos a publicação do livro
“MENSAGENS DO ASTRAL” ditada por
Ramatis à Hercílio Maes e publicada pela

DESDE 1983 A NASA RASTREIA EM SEGREDO O PLANETA X ou NIBIRU
Livraria Freitas Bastos, na qual o
venerável mestre relata minuciosamente
sobre a passagem, entre os Planetas do
Sistema Solar, desse Astro que ele designa
de Higienizador ou Intruso, devido às suas
características especiais, pois podemos
considerá-lo como um provocador de
terríveis consequências aos habitantes da
Terra, como também, podemos considerá-
lo uma Dádiva Celestial, pois é também,
e melhor ainda, um Astro que fará cumprir
as informações de Jesus, no processo da
separação dos “bons” da população
humana que aqui permanecerão da dos
“maus”, que serão levados ao bojo desse
astro, onde permanecerão lá - no mínimo
- por mais 6.666 anos terrestres, onde
recomeçarão uma jornada, cujo exercício
da vida será a de encarnarem na população
primitiva daquele Planeta.

Já vimos falando sobre a presença
desse astro desde o ano 2.000, ao longo
dos quais também canalizamos
informações diretas de Mestres Superiores
do Mundo Astral e, agora, nosso intuito
desta semana é levar ao conhecimento de
todos sobre as informações que estão na
internet e que todos podem ter acesso, em
cujas matérias há muitíssimos relatos
afirmando que a NASA – Agencia
Espacial Norte Americana, já sabe sobre
a realidade da passagem do Planeta Nibiru
no Sistema Solar (visite o site:
www.thoth3126.com.br). Infelizmente,
por razões secretas, o Governo Americano
guardou esse segredo, segredo aliás, já
guardado a sete chaves pelo próprio
Vaticano no que tange às profecias da irmã
Lucia ditadas por N. S. de Fatima (a 3ª
continua obscura). Aliás, no Vaticano se
encontra instalado um Observatório
Astronômico pois a Igreja Católica sabe
perfeitamente sobre o Planeta X e o estão
monitorando de perto. Então ambos, o
Vaticano por razões óbvias e o Governo
Americano por razões secretas, seguram
o máximo que podem as informações
astronômicas advindas de Observatórios
instalados em satélites artificiais, além de
um Telescópio especialmente montado no
Polo Sul), para o fim precípuo de
observarem a trajetória desse Astro. Tanto
que inclusive, já têm devidamente
estocados alimentos e tudo o que for
necessário para abrigar as pessoas da
“elite” para ficarem “imunes” ao desastre
iminente que será provocado.
Desconhecem porém, que existe o
processo da introversão planetária
(explicaremos isso oportunamente), pois
disso resulta que, se tiverem por destino a
sua transladação para o Planeta X, não há
abrigo que os poderá proteger.

Falando nisso, os que irão “morrer”
diante dos acontecimentos telúricos serão
transferidos em corpo espiritual para o
Planeta Nibiru, e serão exatamente os
praticantes dos preceitos anti-cristicos, ou
seja, os corruptos, os déspotas
(governantes ditatoriais), os “sábios”
inventores das bombas atômicas e das

armas mortíferas, os destruidores das
florestas, os caçadores dos animais
terrestres e aquáticos, os responsáveis pela
poluição de todos os naipes, os
controladores das doenças (indústria
farmacêutica alopática) e os demais
detratores da humanidade.

Ainda os Governos Americano e
também de outros países da Europa e
Rússia que sabem, pois rastreiam muito
bem a trajetória pelo espaço desse astro,
relutam em informar à população terrícola
dos acontecimentos das transformações
globais por que vai passar nosso Planeta
Terra, embora os Mentores das Frotas
Intergalácticas, dentre elas as de Marrad
Karrá (do Conselho da Sublime Trindade)
e de Ashtar Sheran (mais conhecido por
Arcanjo Miguel) a serviço do Cristo na
Terra, estejam dando a oportunidade de
revelarem publicamente o acontecimento
antes que eles sejam forçados a fazê-lo.
Mas a relutância decorre no instinto
conquistador predominante, pois os líderes
governistas atuais, acham que vão
controlar os 3 bilhões de pessoas –
aproximadamente, que aqui
permanecerão, afim de governá-los tal
qual governam hoje, sob a alcunha da
democracia. Mas como já dito acima,
serão “eles” os primeiros da fila dos
deportados da nossa querida Mãe Gaia –
o Planeta Terra.

Então, continuamos afirmando.
Permaneçam tranquilos, os que têm
“olhos para ver” e “ouvidos para ouvir”,
colocando-se em alerta, mas acreditando
nos Mentores Espirituais, Anjos
Guardiães, Arcanjos e demais Mestres
Ascensionados ou entidades de sua
devoção, para emitirem ondas de amor
ao próximo, tanto em suas orações e
meditações, quanto nos atos que
praticarem no dia-a-dia, sempre de
acordo com os Preceitos da Ordem
Crística, tais como, o de ser solidário, ter
compaixão, agradecer a tudo e a todos,
saber que é primordial não culpar
ninguém, ter em mente a doação
desprendida e, principalmente o de
perdoar o próximo tantas vezes quantas
forem necessárias.

Agindo assim, não há o que temer, pois
quando esse Astro chamado também de
Absinto, for visto a olho nu durante alguns
dias, o Planeta Terra sofrerá uma
Transformação Global. E esse dia está
próximo, pode ser daqui alguns dias ou
alguns anos, mas nada mais que isso.

Nada será como é agora. O abalo será
tremendo, até mortífero, mas é a Sabedoria
Divina que no momento certo estará
agindo, como já planejado pelos
Engenheiros Siderais há bilhões de anos,
pois, como já temos dito, estamos no Ano
III da Nova Era – no início da Era
Dourada.... É o ciclo em que a paz reinará
em todos os quadrantes da Terra, que
também terá uma nova estrutura
geológica.

LUZ & PAZ
relacionamento mais sério do rapaz. A
partir daí, as três vão poupar esforços
para conquistar a preferência do amado.

No dia 10 de fevereiro de 2.015, o
ROTARY CLUB DE JABOTICABAL
estará comemorando 80 anos de serviços
à comunidade jaboticabalense.

Programação para as Comemorações:
Dia 06 de fevereiro, no Cine Theatro

Municipal “MANOEL MARQUES
MELLO”, com a direção de Tiago Porto,
a Peça de Teatro “O VELÓRIO DO JOSÉ
RAIMUNDO”, cujos ingressos será 01
quilo de alimento não perecível.

Dia 07 de fevereiro, em parceria com
a Prefeitura Municipal de Jaboticabal e a
participação do Diretor da Escola de Arte,
ABEL ZEVIANI, na Praça Nove de Julho:

ROTARY CLUB EM DESTAQUE

 01 – Apresentação de Capoeira com
o grupo GINGA QUE EDUCA, às 09:00
horas da manhã; na sequência, a
BANDA GOMES & PUCCINI, com
inúmeros números musicais, para
animar todos os convidados que se
fizerem presentes ao acontecimento, das
10 às 11 horas.

O ROTARY CLUB estará fornecendo,
gratuitamente, pipoca, algodão doce,
brinquedos para as crianças através do
pula-pula e outros.

Já no dia 13 de fevereiro, o ROTARY
CLUB pormoverá um JANTAR no
BUFFET ISIS.

ALUGA-SE
APARTAMENTO NA
PRAIA DE ITAÓCA

CONTATO: (16) 3203-2192 - ELZA

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2.015



A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2.015

ASSISTENTE SOCIAL
Contrata-se com experiência na área

da saúde ambos os sexos. Os interessados
enviar currículo para caixa postal 532 -
CEP 14.870-971 Jaboticabal/SP
vagasempregojaboticabal@gmail.com

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

UZINAS  CHÍMICAS  BRASILEIRAS  S/A, torna público
que requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação
para a atividade de Fabricação de Medicamentos para Uso
Veterinário na Praça Dr. Joaquim Batista n° 150, Centro –
Jaboticabal – S.P..

USINA  SANTA  ADÉLIA  S/A,  torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001621,
válida até 28/01/2017, para Fertilizantes químicos de uso agrícola
e doméstico; fabricação de à RODOVIA SP - 326, KM 343,5,
ZONA RURAL, JABOTICABAL/SP.

AGRO  INDUSTRIAL  UEKANE  LTDA - ME, torna público
que recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 52001593
para a atividade de “Legumes e vegetais processamento de”, sito
à  SITIO  SANTANA - VIA DE ACESSO 357/326, KM 03 -
Zona Rural Taiuva/SP.

UNIODONTO DE JABOTICABAL
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Convocação de Assembleia Geral Ordinária
1ª, 2ª e 3ª convocações.

O Presidente da Uniodonto de Jaboticabal – Cooperativa Odontológica, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 35, I, do Estatuto Social, convoca os cooperados
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na sede da APCD
(Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas) Regional de Jaboticabal, sita à Av.
Clotilde Verri nº 412, Jaboticabal, SP, às 18:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2015
em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto;
caso este número não seja atingido, reunir-se-ão, no mesmo dia e local, às 19:00
horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados
com direito a voto ou às 20:00 horas, em terceira convocação, com a presença de, no
mínimo, 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;
b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;
c) parecer da auditoria independente;
d) demonstrativo das sobras ou perdas.
II - Dar destino às sobras ou repartir as perdas;
III – Eleição, em razão de vacância, de cargos do Conselho de Administração;
IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
V - Fixação do valor da remuneração dos administradores e conselheiros fiscais;
VI - Proposta de trabalho para o exercício de 2015.
Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associados existentes com

direito a voto é de 64 (Sessenta e Quatro).

Jaboticabal, 29 de janeiro de 2015.
Dr. José Alves de Souza Neto

Presidente em exercício

Fé para a saída
 Sobe para cima para ver o que há no

alto, olha para os dois lados, então, desce
para baixo e olha de onde veio. O que
estava lá em cima, continua não estando
embaixo, quem estava no começo, não está
no meio, nem no fim. Recomeço duas
vezes, e novamente vejo o já estava.

Se entra para dentro o que estava fora,
sai para fora o que entrou? Talves sim ou
não.

 Estranho né?
As normas do idioma dizem que o uso

de repetição, chamado pleonasmo, é
incorreto, pois causa estranheza para quem
lê. Mas, o que há mais repetitivo que a

LUIS  CARLOS RODRIGUES - ME torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
Simplificada nº 52000074, válida até 22/01/2019, para
Marcenaria (fabricação de móveis) à RUA PÇA SAUL
BORSARI, 21 - VILA SAUL BORSARI - JABOTICABAL-SP.

SADI  MASSONI - ME, torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação N° 52001620, válida até 23/
01/2019, para Legumes e vegetais; processamento de à RUA
RUI  BARBOSA, 81, CENTRO, TAIÚVA/SP.

A capacitação como moeda de
mercado e vantagem na busca por um
emprego já é uma realidade consumada.
O contínuo aprimoramento técnico e
teórico da profissão tornou-se essencial
aos candidados de todas as áreas e podem
diferenciar os profissionais no momento
da entrevista. Mas os conhecimentos
devem ir além do currículo.  Para Andressa
Aparecida Affonso, docente da área de
recursos humanos do Senac Jaboticabal,
muitos perdem a chance em entrevistas
devido a falta de experiência. 

“Temos boas disponibilidades de
vagas, porém há poucos profissionais
capacitados para preenchê-las, o que torna
o mercado favorável para interessados nos
cursos técnicos, por exemplo. Essa opção
tem menor duração que as graduações com
foco na prática, aumentando a
possibilidade de contratação, até mesmo
durante o curso”, afirma a profissional. 

O investimento em especializações,
graduações, entre outras modalidades de
estudo é o primeiro passo na formação de
uma carreira profissional, mas outra
questão importante são os
comportamentos durante a entrevista de
emprego. O que vestir ou não? O que falar?
Como fazer o currículo? E as dinâmicas
de grupo?

Segundo Andressa, as dúvidas
aparecem frequentemente e é preciso
esclarecê-las. Acompanhe algumas dicas:

1. Ao se vestir, prefira roupas leves,
confortáveis e discretas (de acordo com o
padrão de formalidade da empresa). São
opções seguras e contam pontos no
processo de seleção;

2. Mulheres devem evitar maquiagem
excessiva e acessórios chamativos;

3. Converse sem gírias ou palavrões,
seja natural;

4. Conheça o perfil da empresa antes
da entrevista. Objetivo, mercado de

Profissional de Recursos Humanos esclarece
dúvidas sobre a procura do primeiro emprego
Falta de capacitação, currículo mal feito e nervosismo

são os desafios mais comuns entre os jovens
atuação, concorrência, assim como as
informações sobre o cargo ao qual está se
candidatando.

5. Procure atualizar o currículo e
destacar trabalhos anteriores e suas
habilidades. Seja sincero, sempre.  Não
minta sobre qualificações ou fluência em
idiomas.

A docente ainda explica sobre o
marketing pessoal, esclarecendo que o
primeiro contato é o visual e o segundo se
estabelece por meio da conversa, portanto,
o canditado deve estar preparado por
completo. Em dinâmicas de grupos, por
exemplo, a timidez pode ser um problema,
mas existem exercícios que ajudam. 
Andressa cita um deles abaixo.

“Pegue qualquer texto, com cinco
linhas é suficiente, vá para frente do
espelho (tem que ser de corpo inteiro, para
que você alinhe também sua postura) e leia
em voz alta, muito alta mesmo e repita
algumas vezes. No dia seguinte, repita
todo o procedimento – espelho e papel na
mão –, mas fale bem baixinho, de maneira
que somente você escute. No terceiro dia,
já estará falando mais naturalmente, pois
aos poucos irá esquecendo do papel, e é
nesse momento que você começa a falar
olhando para o espelho e corrigir postura
e tom de voz. A prática, com certeza, ajuda
na hora das dinâmicas de grupo”.

O cenário competitivo do mercado de
trabalho exige atenção às novas tendências
e conhecimentos, além de boa
desenvoltura e proatividade. Nesse
contexto, a qualificação é requisito
obrigatório para a abertura de boas
oportunidades de emprego.

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 –

Centro
Informações:  (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

P/ ARMSTRONG LIBERATO
GARCIA DE MOURA

própria vida? Acorda, come, trabalha,
come, deita, dorme. Ri, pensa, chora.
Briga, chora, ama.Perdoa, entrega, renova.
Esquece, briga, magoa. Pensa, chora, ri
tudo de novo.

O bom, o mal, o feio, o bonito, o justo
e o injusto nascem e morrem da mesma
forma. Pura vaidade, é a vida e a mente
humana, disse Coélet (1,1 Eclesiástes).

Mas o sentido que achei é aproveitar
do esforço do trabalho e espalhar céu na
terra e no inferno.

Fazer o bem sem esperar nada. Afinal,
o que há para esperar? 

Neste mundo não há nada de diferente
que já não tenha ocorrido em algum
momento do passado.

A fé portanto, é a verdade da vida, pois
é a saída para um começo novo.

Mas se falarem mal de seu jeito de
falar, se debocharem de seu modo de
pensar, sorria. Se você quiser seja diferente
da maioria, ouça música clássica, moda
de viola.

Sempre vejo as mesmas pessoas,
fazendo as mesmas coisas, nos mesmos
exatos horários e lugares. Não é que a
rotina seja toda má. O problema são os
maus costumes, programados e
incentivados pela grandes mídias, que
sobrevivem da miséria humana.

Seja bom, não faça mal, acredite em
Deus, espere o bem.

Um pleonasmo repetitivo, uma
redundância redonda, não faz mal a
ninguém.

Empresários de micro e
pequenas indústrias e
microempreendedores individuais
(da indústria) terão uma nova
oportunidade para investir em seus
negócios. O PAE – Posto SEBRAE
de Atendimento ao Empreendedor
– está com inscrições abertas para
o workshop gratuito “Inove para
ganhar mais!”.

“O Workshop permite a reflexão
de que a implantação de ações
inovadoras pode ser fácil, sem custos
adicionais e podendo proporcionar
rápidos resultados econômicos”,
explica a agente de atendimento,
Vanessa Gonçalves.

O evento tem como complemento
a realização de duas práticas: check -
up e o plano de ação. Através destes o
empresário terá uma visão mais
assertiva do grau de inovação em seu
negócio.

As inscrições podem ser feitas
através do telefone (16) 3203-3398.

PAE inscreve para workshop
“Inove para ganhar mais!”

A secretária de Assistência Social,
Eliete Travaine, e funcionários da
secretaria estiveram em Jales (SP), no
início desta semana, para participar do “II
Seminário Regional de Políticas Públicas
para População em Situação de Rua”.

Na ocasião, a assistente social do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Mariana Sato dos Reis, e a
especialista no assunto e doutoranda em

Assistência Social participa
de seminário em Jales (SP)

Profissionais da área se reuniram para tratar políticas

públicas para população em situação de rua

Ciências Sociais, Aline Ramos Barbosa,
abordaram o tema em questão.

“É uma oportunidade riquíssima
participar de seminários como estes. Ouvir
profissionais qualificados no assunto e
trocar experiência com pessoas engajadas
em questões sociais que acontecem em
todo Brasil. Em Jaboticabal estamos
elaborando uma grande ação para os
próximos dias”, ressaltou a secretária.

Estão abertas as inscrições do curso de
chinês oferecido pelo Instituto Confúcio
na Unesp. As aulas terão início no dia 28
de fevereiro, porém as inscrições serão
aceitas até o dia 13 de março. 

O curso é aberto para o público em
geral. O custo por módulo é R$ 600,00, a
ser pago em 5 parcelas ao longo do
semestre. 

Por meio de uma parceria com a
Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, o curso e o material didático são
totalmente gratuitos para estudantes da
rede pública estadual a partir de 12 anos,
inclusive para alunos da Educação para
Jovens e Adultos (EJA), em turmas
especiais. O Instituto Confúcio na Unesp
oferece também 10% das vagas dos cursos
regulares para os alunos das escolas
públicas municipais a partir de 12 anos
gratuitamente. 

O curso consiste em 3 horas de aulas
por semana, é organizado em módulos
semestrais de 50 horas e tem diversas
opções de horário, inclusive aos sábados.
A ênfase é na conversação, dirigida para
aspectos práticos do dia a dia, mas o aluno
também aprende desde o início a leitura e
a escrita dos ideogramas. 

As aulas serão ministradas na sede do
Instituto Confúcio – dentro do campus
universitário da Unesp, à Rua Dom Luís
Lasanha, 400, esquina da Avenida Nazaré,
no bairro do Ipiranga, em São Paulo. 

Informações e matrículas pelo site
www.institutoconfucio.unesp.br. Mais
informações podem ser obtidas pelo e-mail

Instituto Confúcio na Unesp abre
inscrições para curso de chinês 

Há vagas gratuitas para alunos da rede pública municipal e estadual 

secretaria@institutoconfucio.unesp.br ou
pelo telefone (11) 2066-5950. 

Sobre o Instituto Confúcio na
Unesp 

O Instituto Confúcio é o mais
renomado e importante órgão da China
responsável pela difusão do ensino da
língua chinesa no mundo. O Instituto
Confúcio na Unesp, criado por meio de
parceira entre a matriz do Instituto
Confúcio, em Pequim, a Universidade de
Hubei, em Wuhan, na China, e a
Universidade Estadual Paulista – Unesp
iniciou as atividades de ensino no primeiro
semestre de 2009 e já atendeu desde então
mais de 4.000 pessoas, entre alunos da
Unesp, estudantes do ensino básico e
fundamental das escolas públicas e
membros da comunidade nas 13 cidades
do Estado de São Paulo onde atua,
inclusive a Capital. Conta atualmente com
uma equipe de 24 professores chineses,
vindos da Universidade de Hubei. Em
cinco anos já enviou para os programas
de intercâmbio na China com bolsas de
estudos mais de 200 alunos. 

Atualmente o Instituto Confúcio na
Unesp está presente, além de na Capital
paulista, em 12 das cidades do interior de
São Paulo onde a Unesp mantém unidades
de ensino (Araraquara, Assis, Botucatu,
Franca, Ilha Solteira, Jaboticabal, Jacareí,
Marília, Presidente Prudente, São José do
Rio Preto, São José dos Campos e São
Vicente). Também mantém convênios com
outras universidades, prefeituras e
instituições do Estado de São Paulo. 

A Prefeitura de Jaboticabal, através da
Secretaria de Planejamento, lembra os
proprietários de terrenos baldios para que
promovam a limpeza e o roçamento das
áreas até o final deste mês.

“De acordo com o Código de Posturas
do município, o terreno deve ser mantido
limpo e roçado durante todo o ano. Caso
contrário, o munícipe pode ser penalizado.
Por isso, reforçamos o pedido e alertamos
a todos com antecedência”, explica o
secretário da pasta, André Nozaki.

Munícipes devem roçar e
limpar terrenos até fim do mês

As multas variam conforme tamanho
da área. Terrenos até 125m² – R$ 65,75;
terrenos até 250m² – R$ 164,37; terrenos
até 500m² – R$ 262,99; e terrenos acima
de 500m² – R$ 394,49. Pelo serviço de
roçamento é cobrado o valor de R$ 0,81 /
m².

A Prefeitura deve iniciar o roçamento
e limpeza destas áreas no próximo mês,
conforme já comunicado.

FABRICA DE MÓVEIS SILVASSIS LTDA-ME, torna público
que recebeu  da CETESB a  Licença de Operação nº 52001624,
válida até 29/01/2019  para fabricação de móveis de madeira, à
Rua Doutor Abel Sader nº 100, Parque Jaqueline, Jaboticabal -
SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARRETAS INDY-CAR
LTDA – ME, torna público que requereu na CETESB a
RENOVAÇÃO  DE  LICENÇA  DE  OPERAÇÃO  Nº 52001097,
para Fabricação de Carretas à Rua Miguel Filardi Nº 80 – Jardim
das Rosas, Jaboticabal/SP.

JABUKA ATLÉTICO CLUBE
CNPJ Nº 49.162.993/0001-97

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, nos termos do Artigo 30, item 2º Letra
a), e Artigo 31º I, dos Estatutos Sociais, todos os sócios
proprietários, patronos e patrimoniais do Jabuka Atlético
Clube, em pleno gozo de seus direitos, para Assembléia Geral
Extraordinária, que se realizará no dia 08 de Fevereiro de
2.015, Domingo, em primeira convocação, com início às
09:00 horas e término às 17:00 horas.

Em caso de não comparecimento de número legal
de associados em primeira convocação, fica designado o
próximo dia 13 de Fevereiro de 2.015, com início às 20:00
horas e seu término às 22:00 horas, em segunda convocação,
com qualquer número de sócios, de acordo com o artigo 30º,
parágrafo 2º, bem como para aprovação dos Artigos 30º,
parágrafo 2º, Artigo 33º e Artigo 73º dos ESTATUTOS
SOCIAIS, para eleger a Diretoria Executiva, a Comissão
Fiscal e o Conselho Deliberativo, com seus membros titulares
e seus suplentes, para o biênio 2.015/2.016, e aprovação dos
ARTIGOS acima citados.

Jaboticabal, 26 de Janeiro de 2.015
a.) A DIRETORIA

VENDE-SE
01 TERRENO no Bairro Jardim São José Nº 70, Quadra “E”,

Lote 08. Pronto para construir com caixa d’agua própria, asfalto,
esgoto, e energia elétrica, tudo em perfeita ordem. 200 metros
quadrados de área total. Tratar pelo telefones: (16) 3975-1664
(fixo) com LUIZ. Rib. Preto: 99113-2836 – celular com LUIZ.
Com LUCAS pelo telefone: 98819-7670.

Somente maiores de 18 anos poderão
assistir “Cinquenta Tons de Cinza” no
Brasil.

“Cinquenta Tons de Cinza” recebeu
a classificação indicativa mais alta,
existente no Brasil. Somente maiores de
18 anos poderão assistir ao filme nos
cinemas. Nos EUA, somente maiores de
17 anos poderão conferir o romance
erótico. Menores de idade só podem
assistir ao filme acompanhados dos pais
ou de algum responsável.

O longa, que tem 2 horas e 04
minutos, se tornou o filme para maiores
de 17 anos, que mais vendeu ingressos
antecipados na história do Fandango. A
empresa norte-americana de venda
online de ingressos, informa que, desde
o último dia 11, o longa comercializou
mais ingressos em sua primeira semana
do que os totais de vendas de Sex and
the City 2, Se Beber, Não Case! Partes
II e III e Garota Exemplar. Cinquenta
Tons De Cinza terá sua première
mundial durante o prestigiado Festival
de Berlim, que acontece entre os dias 5
e 15 de Fevereiro. A premiére acontecerá

***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

dia 11 de fevereiro, e contará com a
presença da diretora Sam Taylor-Johnson
e dos protagonistas Dakota Johnson e
Jamie Dornan.

Lançamentos
BIRDMAN OU A INESPERADA

VIRTUDE DA IGNORÂNCIA
A TEORIA DE TUDO

DESTILARIA SANTA CLARA LTDA, torna público que
recebeu da CETESB a Renovação de Licença de Operação Nº
52001614 para Fabricação de Aguardente e Álcool Carburante,
sito à Fazenda Santa Clara, Estrada Municipal Jaboticabal a
Pitangueiras, KM 23, Zona Rural, Jaboticabal/SP.

O workshop será na quinta-feira (05),
às 19h, na ACIAJA, à Rua São
Sebastião, 179



LOJA 01 - JABOTICABAL:  Avenida Pintos, 328 - Centro - (16) 3204-2609

LOJA 02 - JABOTICABAL:  Rua Yui Barbosa, 884 - (16) 3202-0309

LOJA 03 - MONTE ALTO: Rua Nhonho do Livramento, 1612 - Centro - (16) 3241-4333

LOJA 04 - GUARIBA: Rua 9 de Julho, 606 - Centro - (16) 3251-1653
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Báltico o maior grupo FORD
do interior paulista, iniciou o seu
trabalho na cidade de Jaboticabal
à sete anos, hoje o grupo tem
aproximadamente cerca de 500
funcionários registrados, fora
terceirizados e agregados, possui
um cadastro com mais de 14.000
clientes.

No ano de 2009, contratou a
jovem Juliana Venâncio, uma moça
sonhadora, cheia de planos e
projetos. Decidiu enfrentar os
desafios que a profissão oferece,
como forte concorrência,
mudanças de governo e planos
financeiros, a mesma não se deixou
abater por nada, enfrentou os
desafios e aos poucos foi
conquistando seu espaço, se
destacou como uma das melhores
vendedoras, sempre dedicada em

A Ford Báltico Automóveis é
hoje o maior grupo Ford do
interior paulista com mais de 10
concessionárias e pontos de
vendas espalhados pelo interior de
São Paulo, abrangendo mais de
100 cidades de atendimento. Só o
maior Grupo Ford do interior
paulista pode oferecer excelência
na venda de veículos e serviços
Ford.

Histórico
A trajetória de profissionalismo
A Báltico Automóveis Ltda

iniciou suas atividades no
seguimento de comercialização de
automóveis em 1999 como
concessionária Mercedes Benz,
atingindo os mais altos níveis de
qualidade exigidos pela
montadora, conquistando vários
prêmios de excelência em
qualidade e o reconhecimento de
seus clientes. Tendo cumprido esta
etapa importante com maestria na
marca alemã, no início de 2004,
objetivando expandir seus
negócios no setor automobilístico
e conquistar uma quantidade
maior de consumidores, a família
Paggiaro, capitaneada pelo Sr.
Antônio Ezelino Paggiaro,
resolveu mudar de bandeira. Um
requisito tinha que ser cumprido:
a de trabalhar com uma marca de
renome nacional e com veículos
de características únicas. Assim
escolheu-se a marca FORD, que
também possui padrões
internacionais.

As atividades como Báltico
Ford iniciaram em março de 2004
com a administração de seus
filhos, data que marcou o início
de uma empreitada de sucesso e
crescimento contínuo como
demonstram os fatos: A primeira
concessionária e sua matriz foi
inaugurada em Limeira e

TRAJETÓRIA DE
VITÓRIAGrupo Ford Báltico

O Maior Grupo Ford do interior paulista

sucessivamente foram instaladas
outras novas agências nas cidades
de Pirassununga, Araras, Rio
Claro, Jaboticabal, Catanduva,
São José do Rio Preto e agora
também um Ponto de Vendas com
oficina em Bebedouro,
Taquaritinga e Monte Alto,
atendendo uma região geográfica
com mais de 100 cidades.

Essas novas concessionárias
geraram a revitalização da marca
no interior paulista, conquistada
com investimentos em infra-
estrutura, equipamentos,

ferramental de última geração e
capacitação de pessoal, com
treinamentos contínuos de seu
quadro produtivo.

Os resultados até o momento
são visíveis. Na área social, a
Báltico gerou mais de uma centena
de empregos, passando de 24 para
mais de 330 colaboradores
diretos, gerando renda e
tranqüilidade para suas famílias.
No campo comercial não foi
diferente, a Báltico passou de 5%
para 16,6% de participação de
mercado, tendo já comercializado

cerca de 30.000 veículos,
contribuindo com a geração de
impostos aos municípios. Também
no setor de pós-venda o grupo
atende mais de 3.150 veículos
mensalmente em suas oficinas,
possuindo o maior estoque com
peças de reposição do interior
paulista, representando o maior
grupo distribuidor de produtos
Ford do Regional B.

Todo este sucesso não seria
possível sem o excelente
desempenho de todos
colaboradores e clientes.

 

tudo o que faz, cuidando do lado
profissional e não deixando nada a
desejar como mãe e esposa, sempre
contando com o apoio da família.
Finalmente, foi promovida a
coordenadora, e como é do seu
perfil, continuou seu trabalho. A
Báltico mais uma vez reconheceu
seu talento, hoje ela é gerente
responsável pelas lojas de
Jaboticabal e Bebedouro. E vem se
destacando cada vez mais.
Parabéns Juliana.

A GAZETA - No que o grupo
Báltico acredita?

“Primeiramente em Deus, nas
pessoas, no trabalho e na
dedicação, no reconhecimento e
bem estar de todos, empresa,
colaboradores e clientes. Venha
fazer parte desta família”,
enfatizou a gerente JULIANA.
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