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No universo dos sonhos e realizações 

procure expandir horizontes e nutrir 

a transparência

de oportunidades concretizadoras

Quando a tristeza bate à porta dos 

A informática, internet e as 
redes sociais abriram caminhos 
e encurtaram distâncias. Hoje é 
praticamente impossível traba-
lhar, fazer atividades escolares 
ou conversar a longa distância 
sem as noções básicas do compu-
tador. Pensando assim, o Fundo 
Social de Solidariedade de Jabo-
ticabal (FSS) abriu esta oportuni-
dade, incentivando  munícipes a 
terem noções básicas com o Cur-
so de Informática.

O projeto foi iniciado em 
2014 e até o momento já for-
maram 210 alunos. Somente em 
2015, 80 participantes receberam 

dezembro foi realizada a forma-
tura de mais 17 alunos. As aulas 

Fundo Social forma mais uma 
turma do Curso de Informática

ronel Vaz, no período noturno, 
pelo professor e assessor do FSS, 
Jonathan Ramos.

O curso é realizado por mó-
dulos, sendo o primeiro voltado 
para alunos que não têm familia-
ridade com o computador, com 
noções extremamente básicas. 
O segundo módulo avança para 

operação, e-mail e programas do 

munícipe tem a opção de realizar 
os dois módulos ou apenas o que 
tiver interesse.

“Hoje em dia o computador 
está presente em quase tudo o 
que fazemos e nesse mundo tão 
informatizado algumas pesso-

as ainda se sentem deslocadas. 
O papel do curso é trazer essas 
pessoas para esse mundo. Sem-
pre digo em nossa primeira aula 
que meu principal objetivo é fa-
zer com que os alunos percam 
o medo de operar um computa-
dor, pois o que ensinamos é só 

possibilidades que os alunos po-
dem descobrir sozinhos assim 
que concluem o curso. Pequenas 
ações para quem utiliza o com-
putador todos os dias são triviais, 
são grandes conquistas para nos-
sos alunos que realmente se ale-
gram em fazê-las sem auxílio. É 
emocionante e recompensador”,  
salienta Jonathan durante entrega 

A manhã do último sábado, 
dia 5, serviu para os moradores 
da região central e comerciantes 
descartarem todo tipo de equi-
pamentos eletrônicos, baterias e 
outros objetos que necessitam de 
um descarte consciente.

Foram recolhidos lavadou-
ras, tvs, baterias e rádios que 
não estavam sendo utilizados. 

Campanha de recolhimento de lixo eletrônico 
passa pelo Centro da cidade 

Coplana, nossas equipes pas-
saram pela região central reco-
lhendo todo tipo de lixo eletrô-
nico. Além de preservar o meio 
ambiente, a atitude também 
colabora na prevenção da den-
gue no município”, informou o 
secretário de Agricultura, Abas-

Sérgio Nakagi.
Agentes de Saúde também 

orientaram sobre a importância 

da limpeza de prédios e terrenos. 
“A área central recebe visitantes 
de diferentes cidades. A manu-
tenção desses prédios e terrenos 
é importantíssimo para evitar 
novos casos de dengue em nosso 
município”, alerta a secretária de 
Saúde, Renata Assirati. Segundo 
ela, todas as ações pertinentes ao 
poder público estão sendo rea-
lizadas no sentido de combater 
a dengue, mas é imprescindível 
que a população abrace esta cau-
sa, não permitindo o acúmulo de 
água limpa parada.

O Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue tam-
bém transmite dois outros 
vírus: zica e chikungunya. É 
fundamental que a população 
descarte objetos em seus quin-
tais e matenha limpos os terre-
nos. A única arma que temos 
contra estas doenças é a cons-
cientização.

 Quem passar pelas ruas José 
da Costa e Paulino Braga vai 
conferir a organização do cantei-
ro de obras que vai instalar tubos 
com até 1,20 metro de diâmetro 
para melhorar o sistema de dre-
nagem do bairro.

Serão investidos R$ 835 mil 
conquistados por meio de emen-

Nacional. “A expectativa é que a 

Novo sistema de drenagem da Aparecida pretende 
suavizar problemas com fortes chuvas

 

obra seja entregue em 120 dias. 
Com a dimensão dos tubos, o 
escoamento das águas das chu-

os riscos de grandes enxurradas 

Girio.
As obras de drenagem serão 

realizadas entre o Córrego Ja-
boticabal e a rua Dr. Locke. “É 
importante que os motoristas 

que passam pelo local se aten-
tem sobre os cuidados necessá-
rios. Atenção é importante para 
evitar acidentes de trânsito”, 
ressalta o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, Vergílio 
Greggio.

O projeto também prevê o 
recapeamento das vias públicas 
nos pontos onde os tubos serão 
instalados. 

 Iniciada primeira etapa da 
construção de ciclofaixa

 

amento da rua João Afonso Costa 

cal irá receber o primeiro trecho 
da ciclofaixa. Serão investidos 
R$ 317 mil conquistados junto 

da ciclofaixa de Jaboticabal esta-
rá pronta. A expectativa é que em 
seguida, possamos dar início ao 
segundo trecho na Avenida Car-
los Berchieri”, destaca o aecretá-

rio de Obras e Serviços Públicos, 
Vergílio Greggio.

A segunda etapa vai no início 
da avenida Carlos Berchieri ao 
Posto da Coplana. “Vamos me-
lhorar a mobilidade e a segurança 

Após um ano cheio de ati-
vidades, participações em jo-
gos, eventos e viagens, chegou 
o momento de confraternizar 
e descansar. A partir de agora 
os idosos da Terceira Idade de 
Jaboticabal vão dar uma pausa 
nas atividades para recarregar as 
energias e seguir o calendário de 
2016 com toda a garra possível.

Para encerrar o ano, foi or-
ganizado um almoço de confra-
ternização no último dia 4. Os 
idosos lotaram o Centro de Re-

a maior festa, que contou com a 
presença da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade (FSS), 
Cidinha Girio, e do presidente da 

vários convidados.
“É um momento importante 

para eles e todos nós, que valori-
zamos a Terceira Idade com todo 
carinho e atenção que eles mere-

oferecer momentos importantes 
e descontraídos”, ressalta Cidi-
nha Girio.

A confraternização contou 

Confraternização na Terceira Idade recebe 
mais de 400 idosos 

com muita música, dança e des-

participaram da nossa festa. 

sentam o nome de Jaboticabal 
nas várias cidades, das quais 
participamos de competições e 
eventos. É muito bom estar com 
eles. Foi um ano muito produti-
vo e agradeço a todos da equipe 
e principalmente ao Fundo So-
cial de Solidariedade que nos 
apoia em tudo”, explica a co-
ordenadora da Terceira Idade, 

voltam no início de fevereiro de 
2016, seguindo o calendário es-

par será muito bem-vindo. Acon-
tecem muitas atividades durante 
o ano, contribuindo para a quali-
dade de vida e saúde de cada ido-
so, que pode participar de treinos 
de vôlei, dança e muito mais.

Para mais informações, o 
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

-
ãs, questionaram a ordem estabelecida. 

direitos, igualdade, emprego, salário, 
voto. Batalharam, enfrentaram, conquis-
taram. Deixaram de servir só ao lar e 

pai de família. Assumiram as contas, a 

pets abandonados e tudo o que o mundo 

ótimas em tudo o que fazem. Dentro, 
fora, aqui, além, acolá. São inteligentes, 
espertas, multifacetadas, multitarefas, 

-

Invadiram a política e, apesar de ainda 
serem poucas, dão de dez a zero nos que-
sitos honestidade, clareza, facilidade em 
se comunicar. Aprenderam a gritar entre 
trogloditas, pra se fazer ouvir e respeitar. 

Mulher e sua conquista na Sociedade

Ganharam votos, visibilidade, credibili-
dade.

prá guerra. Reativos. Cederam ao que es-
tavam absolutamente impossibilitados de 
resistir. Adequaram-se ao que era muito 
inadequado não se adequar. Ou fugiram. 
Alguns corajosos descobriram o lado 
bom disso tudo. Passaram a viver coisas 
que não viviam, conheceram afetos des-
conhecidos, desfrutam, privilegiados, de 

Os preguiçosos procuraram novas saídas, 
menos trabalhosas do que mudar. A nu-
dez escancarada, nem mais vendida, mas 
publicada gratuitamente em quantidade 
industrial, parece tê-los desanimado... A 
agressividade de quem precisou aprender 
a se defender parece tê-los desencoraja-

iguais ou na virtualidade - esse “quase” -, 
-

dar pessoalmente com o que muda o tem-
po todo, com o que se supera, com o que 
questiona, com o que se pode viver inten-
samente, mas que demanda coragem. Ah, 
essa virtualidade, coisa facilitadora para 
os relacionamentos... Uma só tecla - dele-
te -, um só comando - bloqueio -, e as de-
savenças se resolvem “civilizadamente”.

Quanto mais rara a “mercadoria”, mais 
cara. Não basta ser bela e competente 
para conseguir um companheiro. Não di-
rei nem um “bom companheiro”, porque 

que precisam disso, porque desde o berço 
foi o que lhes ensinaram. Nos contos-de-

fadas, nas histórias de princesas, nas brin-
cadeiras de casinha... Não bastasse isso, a 
que meninas modernas até resistem, a so-
ciedade volta seu olhar torto a toda solitá-
ria, a toda celibatária, a toda mulher que 
não pensa em ser mãe. Há, também en-

mulher se sinta livre como os homens se 
sentem naturalmente é preciso ter mui-
to, muito mais coragem do que eles. Até 
porque todo ato de liberdade, quando pra-
ticado por uma mulher, é sumariamente 
julgado pela sociedade.

Já belas, elas ainda se enfeitam para 
atingir padrões que possam atrair a aten-
ção de um raro macho alfa. Pode-se atri-

considerar o fato de que, enquanto para 
eles, cultuar Onã é prática natural desde 
sempre, para muitas delas, por incrível 

por incrível que pareça, muitas ainda con-
sideram que ter um homem a tiracolo lhes 
confere um status mais elevado... Assim, 
andam sobre plataformas e agulhas prá 
alcançar a altura “adequada” e a elegân-

em bojos emborrachados prá que seus 

mamilos devidamente escondidos. (Per-
cebi recentemente que mamilos marcados 
sob blusas leves podem ser considerados 
ofensa pessoal, não só a homens, mas a 

-
-

dem a expressão com preenchimentos e 

botox, entram na faca, negam a própria 
idade... São capazes de contorcionismos 

No frigir dos ovos, depois de tantas 
batalhas vencidas, ganham menos do que 

-
pla jornada e estão sempre cansadas. São 
culpadas de todas as agressões de que são 
vítimas, de todos os fracassos familiares, 

permanentemente, o risco de serem escu-
lhambadas ou agredidas em praça públi-
ca por machistas rejeitados, sem que um 
cidadão, um policial, um anjo da guarda, 
tome suas dores e interceda a seu favor, 
covardes de carteirinha, sem pudor.

São traídas, humilhadas, constran-
gidas, esbofeteadas, espancadas, estu-
pradas, e assassinadas quando traem ou 

-
tos desiguais, ou se aborrecem com pa-
vonices masculinas, quase sempre resta 
a solidão.

Será que algum dia existiu mesmo o 
convívio amoroso entre homens e mu-
lheres? Será que ainda é possível o gozo 
compartilhado, não só na cama, mas 
na vida? Desejos coincidentes, planos 
comuns, caminhos percorridos juntos, 
respeito, admiração e carinho? Será que 
a doçura do amor se perdeu irreversi-
velmente nesse mundo de competição e 
revanchismo, ou ainda tem jeito? Será 
que ainda poderemos escapar de todos 
os estereótipos modernos, sermos gente 
e não coisa a ser vendida, encontrar não 
só sexo selvagem, mas sentir prazer de 
verdade por estar com alguém?  Digo que 

plena  e  realizada.    

-

CVV sob a ótica da tecnologia de infor-

REFLEXÃO - CVV - 188, O PROJETO QUE SE TORNOU REALIDADE

mações (infraestrutura, sistemas, redes, 
hospedagem, etc) o objetivo principal 
desta equipe neste momento tem sido a 
ativação do código 188 em todo o estado 
do Rio Grande do Sul, funcionando em 
conjunto com o PABX Virtual.

Já estamos operando com vinte e 
um ramais instalados por todo o país 
sendo que seis deles instalados no Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre: 2 ramais, 

1 ramal, Santa Cruz do Sul: 1 ramal, Ca-
xias do Sul: 1 ramal, e outros quinze em 

Blumenau, Criciúma e Florianópolis 
em Santa Catarina; Curitiba no Paraná; 
Sorocaba, Santos e Vila Carrão em São 
Paulo, Rio Centro no Rio de Janeiro, 

Grosso, Brasília no Distrito Federal, 
Natal no Rio Grande do Norte, Fortaleza 

no Ceará, Salvador na Bahia e Vitória no 

Alguns ajustes foram necessários 
neste início e devido a isto o 188 foi 
liberado inicialmente para testes inter-
nos, as ligações foram liberadas para 
serem atendidas nos ramais no dia 

de 2016 quando será avaliado e espera-

ampliado.
As ligações que são recebidas pelo 

código 188 no PABX são destinadas prio-
ritariamente aos ramais do Rio Grande do 
Sul, caso a demanda seja superior a capa-
cidade suportada por eles no momento ela 
é encaminhada a um dos Postos que estão 

fora do Rio Grande do Sul.

funcionamento  uma média de 200 liga-
ções/dia  com tendência ao aumento desta 
média a medida que o número for mais 
conhecido.

O acompanhamento tem sido diário e 

temos prestado apoio técnico aos Volun-
tários nos Postos para os devidos escla-
recimentos.

O próximo objetivo é aprovar o có-

e instalar ramais em todos os Postos fí-
sicos, em torno de 80 ramais a partir de 
2016.

Tão logo seja possível, o objetivo é 
integrar a rede os Postos virtuais e as li-
gações oriundas do site CVV.         

Boletim CVV – eixoteconologia@ O Senhor virá julgar a humanidade, 

Preciso julgar a mim próprio antes que o justo Juiz venha

As palavras “julgar”, “julgamento” 
e “juízo”, em hebraico, têm a mesma 
raiz, vêm de uma atividade normal que 
o povo, os agricultores faziam. Julgar era 
pegar uma peneira, colocar nela os grãos 
e peneirá-los. Na peneira, separavam os 

grãos, sem nenhuma sujeira, sem nenhu-
ma palha.

O Senhor virá julgar a terra, virá jul-

de improviso. Aí está o importante: para 
não sermos julgados e condenados, é pre-
ciso tirarmos de nossa vida tudo aquilo 
que é palha, todo cisco, tudo aquilo que 
há de joio.

-
mos.

Que eu me julgue, que eu me peneire, 
Senhor, e faça minha revisão de vida dia-
riamente, antes que o Senhor venha.

PEDACINHO DE LUZ

O espírito é eterno. A eternidade é um 

uma vida que nasce, é uma semente viva 
para sobreviver e caminhar num mundo 
criado por Deus.

O tempo marca a vida eterna. Tudo 
corre em vários caminhos que se abrem 
para vibrar oportunidades, que crescem 
com a evolução. O vento leva saudades. 
A luz ilumina as lembranças. Sonhos e 
fantasias são criadas para que possamos 
continuar de encontro com as realidades.

famílias, nos encontros, em vários pla-
nos de trabalho com atividades diversas, 
onde os conhecimentos se apresentam, 
para que sejam somados nos momentos 
que são dádivas, contadas  com tristezas 
e alegrias.

A renovação sempre acontece. Planos 
de trabalho para serem cumpridos, onde 
os desejos são repetidos, para serem ela-
borados e conservados nas várias encar-
nações. A reencarnação é uma lei, onde a 
natureza é uma harmonia divina, sinfonia 
maravilhosa que convida todas as cria-
turas para acompanharem sua evolução 

esperança. Cada minuto é um alerta para 
viver vitorioso. Seguir, para atravessar 
os limites que cercam os espaços, que se 
ligam a aventura e partimos para o sem 

amanhã onde receberemos a soma de tri-
butos para serem pagos na lei de causa e 
efeito. Ninguém se renova progredindo 
sem nascer de novo, é a vida eterna do 
espírito Jesus que nos deixou o ensina-
mento de que muitas são as moradas na 
casa do pai.

JAMAIS O TEMPO APAGOU
do amparo, poucos no entanto são os  que 
acertam decifrar a mensagem que a lei di-
vina nos transmite em código, em favor 
de nós mesmos “A caridade se faz maior 
para quem a pratica”. 

Somos tudo a curto prazo, numa en-
carnação, senhores da verdade, proprietá-
rios de um mundo que nasce com ilusões, 
repletos de anseios e muita vontade de 
viver feliz, mas com realidades que nos 
fogem dos verdadeiros  caminhos, es-

nossas dívidas contraídas num passado 
-

branças, mas que retornam como nuvens 
num céu de esquecimento.

Tudo na vida passa. Criamos dentro 

vezes para sermos os primeiros. Temos 
que lutar pela transformação, com hu-
mildade, apesar de cultivarmos o último 
posto na hierarquia de valores. Tudo pa-
rece ser uma corrente dos que querem ser 
felizes, apesar da ignorância nos afastar 
da evolução. Diante de tantos proble-
mas surgem luzes no horizonte das vidas 
sucessivas, que temos que agradecer a 
Deus. 

Devemos lutar  pela paz interior, den-
tro da família, no trabalho e na sociedade, 

-
das do pessimismo, mas que, muitas por-
tas se abrem para vencermos as trevas e 

uma verdade. São laços eternos de ternu-
ra e de amor, que brotam nos mananciais 

que se ligam através das reencarnações 
para sustentáculo das vidas em união, paz 
e fraternidade. No túnel dos tempos, vá-
rios cenários se abrem para a livre esco-
lha dentro do livre arbítrio, se agarrando 
nas migalhas da felicidade que se juntam 
nas gotas da esperança, na escolha do 
caminho seguro e menos perigoso, tendo 
o anjo da guarda a nos guiar os destinos 
traçados, e que pertencem a cada um, de 
degraus de evolução diferentes, de ações 
e reações, sonhos e fantasias. Nós não 
somos proprietários de ninguém, nem do-
nos de bens materiais, tudo nos é empres-
tado para um treinamento de humildade e 
de compreensão das leis, deveres e obri-
gações, para a conquista de vitórias, que 

mundo feliz. Ter no coração a semente do 
bem, do perdão e da justiça, que vem de 
Deus, unindo a todos em torno da carida-
de. É como disse Jesus: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei”.

Uma vez uma pessoa me disse: Plante 
amor, semeia amor, dê amor, balança a 
cesta e você terá mais amor, e isso é uma 
grande verdade, porque a bíblia diz que 

PLANTE AMOR
Deus é amor, e sem amor nada dá certo, 
só o amor consegue vencer todas as bar-
reiras e conquistar o impossível. O amor 
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta (I Coríntios 13:7). O amor não 

tem amor e vive em amor as coisas sem-
pre vão bem, mas quando a pessoa deixa 
de amor ela se torna amarga e insensível 
e tudo em sua volta não cresce, ela está 
sempre reclamando e desejando o mau o 
tempo tudo. O amor é suave e só vê gran-
des oportunidades e sempre perdoa e per-
doa, e continua amando mesmo sem ser 

troca, sempre que tem uma oportunidade, 
o amor entra em ação. O amor é tão forte 
que nada pode impedi-lo de crescer mais 
e mais. Quando você deixa o amor entrar 
em seu coração, tudo muda, você se torna 
uma pessoa bem melhor e mais sensível 
e sempre pronta para ajudar aquele que 

precisar.  O apóstolo Paulo falou do seu 
amor pelos Filipenses, ele disse: A mi-
nha oração é que Deus, nosso Pai, e o 
nosso Senhor Jesus Cristo, dêem a cada 
um de vocês a sua graça e a sua paz no 
coração e na vida de vocês. Agradeço ao 
meu Deus todas as vezes que me lembro 
de vocês! Quando oro por vocês, meu 
coração se enche de alegria, por causa 
de toda a maravilhosa ajuda de vocês em 
fazer conhecido o evangelho de Cristo, 
desde a ocasião em que vocês o ouviram 

certeza de que Deus, que começou a boa 
obra em vocês, continuará ajudando-os a 
crescer em sua graça até quando sua ta-

-
nada, naquele dia, quando Jesus Cristo 
voltar. É bem natural que eu sentisse o 
que sinto a respeito de vocês, porque vo-
cês têm um lugar muito especial em meu 
coração. Nós temos participado juntos 
da graça de Deus, mesmo eu estando 
na prisão ou ainda quando eu defendo a 
verdade e falo de Cristo aos outros. Só 

Deus sabe como é profundo o meu amor 
e a saudade que tenho de vocês, com ter-

vocês é que cada vez mais, que vocês 
transbordem de amor, e que, ao mesmo 
tempo, continuem a crescer em conhe-
cimento e compreensão espiritual, pois 
eu desejo que vocês sempre vejam com 
toda a clareza a diferença entre o certo e 
o errado, e que sejam intimamente pu-
ros, para que ninguém possa censurá-los 
desde agora até que Cristo volte. Que 
vocês possam estar sempre fazendo coi-
sas boas, pois isso resultará em muito 
louvor e glória ao Senhor. (Filipenses 

-
tância do verdadeiro amor e colocaram 
em prática. Aprenda a amar e você será 
amado, aprenda a perdoar e você será 

o nosso programa: A Verdade da Palavra. 

Seg. a Sex. facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

Dia 11 de dezembro se comemora o 

-
versidade de São Paulo (Poli/USP), des-

taco a importância dessa carreira para a 
formulação e execução de projetos e re-

do Desenvolvimento.
Com a nossa formação cartesiana, 

buscamos a precisão dos números, a 
definição de parâmetros, a fixação 
de metas. Temos um instrumental de 
trabalho, uma quase “ideologia” que 
nos leva a ansiar por previsibilidade, 
planejamento e regras claras, bem 
definidas. Imaginem então, o sufoco 
que é viver em um País que, hoje, se 
caracteriza por instabilidade nas re-
gras, falta de planejamento e políticas 
públicas que variam “ao sabor dos 
ventos”.

Por outro lado, entendemos a con-
textualização de nossas ações, buscando 
uma visão holística que nos permita uma 
inserção no mundo da produção, na so-
ciedade e isto também se estreita hoje 
quando inexiste um Projeto Nacional, 

uma proposta estratégica para a Nação.

grande que se torna difícil pensar o mun-
do dinâmico, de constante inovação em 
que vivemos, sem a sua presença, prin-
cipalmente quando o assunto é estrutura, 
logística, o aumento da produção e da 
produtividade.

tendo a oportunidade de descobrir e 
conhecer a engenharia agronômica, por 
conta da minha função como secretá-
rio de Agricultura e Abastecimento do 
governo Geraldo Alckmin. Uma fusão 
de campo/cidade; da natureza com o 

que a vocação agropecuária e agroin-
dustrial é o nosso diferencial competi-
tivo no mundo.

A agricultura e a construção civil pos-
suem uma característica em comum, que 
é o uso intensivo da mão de obra, além de 
serem setores estruturais para a economia 

do País.
Quando fui secretário de Habi-

-
plantei o Projeto Comunitário “Vida 

e promovi o estabelecimento de nor-
mas habitacionais urbanísticas para o 
desenvolvimento de núcleos habita-
cionais sustentáveis, uma experiência 
fascinante e oportunidade para exer-
cer minha profissão.

Agora, enquanto engenheiro e polí-
tico busco contribuir para a construção 
de uma cidadania sustentável, equilibrar 
a balança entre o desenvolvimento eco-
nômico e conservação do meio ambiente 
para garantir a qualidade de vida das pes-
soas e percebo a utilidade que tem nossa 

.Que venha o desenvolvimento que 
sonhamos e que o nosso País merece!

Arnaldo Jardim é formado em enge-
nharia pela Poli/USP, deputado federal 
licenciado (PPS-SP) e secretário de Agri-

São Paulo

“Sou do grupo de deputados do 

parlamentar por cargos no governo”, 
-

si, que também é o presidente do partido 
no estado de São Paulo.

chapas, na última terça-feira, dia 08, 
para compor a comissão especial que 
analisará o pedido de impeachment da 
presidente da República. Apesar de o 
voto ter sido secreto, Baleia admitiu que 
votou na chapa 2. “Acredito que o con-
gresso tem total condição de analisar o 
processo de impeachment”, completou, 
emendando que o partido está muito 
preocupado com a economia do país.

A chapa 2 é formada por partidos 
de oposição e por dissidentes da base 
governista – incluindo deputados do 

deputados. A chapa 1, apoiada pelo go-

-

Baleia Rossi se diz solidário a Temer 
e ressalta que não teve entrelinhas. “A 

Baleia Rossi vota em chapa de dissidentes do 
governo e se solidariza com Michel Temer

ideia da carta demonstra a realidade: a 
vida pública longa e de muito respeito 

do vice-presidente. O PT tentou desqua-
-

cipou das decisões macroeconômicas e 
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Sorteio do Mundial de Clubes FIFA 
2015 

FIFA 2015, que será disputado de 10 a 
20 de dezembro em Yokohama e Osaka 

um sorteio em Zurique (Suíça). Por en-
quanto, são conhecidos quatro dos sete 

FC Barcelona – campeão europeu.

Albert Soler, e o diretor de futebol, Raül 
Sanllehí, foram os representantes do Bar-
ça no evento.

Outras equipes

competição são: River Plate (campeão da 
Copa Libertadores); América (vencedor 
da Liga dos Campeões da CONCACAF); 
e o Auckland City (ganhador da Liga dos 
Campeões da Oceania).

Os três clubes restantes serão os ganha-

ca e o campeão japonês, como convidado. 

Sede e rivais

bes FIFA 2015 é que FC Barcelona e 
River Plate iniciam a disputa do título 

opostos da tabela.
Portanto, catalães e argentinos só po-

deriam se encontrar em uma hipotética 

serão as sedes desses dois jogos, Yokoha-
ma ou Osaka. Também os possíveis rivais 

Brasileiros são eleitos o melhor jogador e o 
melhor goleiro do Campeonato Português

anos, nas categorias de base do Guarani.  
(Foto: Divulgação)

O Campeonato Português teve seu 

sábado (05) foram eleitos os melhores 

dois prêmios especiais. O atacante Jonas 
foi eleito por treinadores, capitãs e torce-
dores o melhor jogador do campeonato.

“É um prêmio muito importante para 
mim, simboliza o que eu vivi aqui em 
Portugal nessa temporada. Um momen-
to completo na minha carreira, porque 
consegui atingir objetivos individuais e 
coletivos ao mesmo tempo. Conquistei 
troféus pelo meu desempenho e ainda 
comemorei dois títulos. Aconteceu tudo 

muito rápido. Aproveitei bem a manei-
ra como me receberam e fui feliz para 
transformar isso em números positivos. 
A sensação é incrível” comemorou o 
atacante.

“Não ganhei nada disso sozinho. 
Todos os prêmios, os troféus, os 
gols, o reconhecimento, tudo isso é 
resultado do trabalho de todos. Não 
só dos jogadores, mas dos funcioná-
rios também. Divido esse momento 
maravilhoso com todas as pessoas 
do Benfica e, claro, com minha fa-
mília. Sem ela, nada disso seria pos-
sível”, acrescentou.

Além do atacante, o goleiro Júlio 
César também foi escolhido como o 
melhor em sua posição.

CORINTHIANS TEM QUATRO JOGADORES 
NA PREMIAÇÃO DA BOLA DE PRATA

Quatro jogadores do Corinthians 
ganharam a Bola de Prata, prêmio tra-
dicional entregue pela revista Placar, 

Augusto e Jadson. Fundamentais na 
campanha vitoriosa do Timão, eles fo-
ram eleitos os melhores atletas de suas 
respectivas posições no Campeonato 
Brasileiro 2015.

O destaque foi para o zagueiro Gil, 
que faturou o prêmio pelo segundo ano 
consecutivo – em 2014, ele e Rafael To-
lói, então no São Paulo, formaram a du-
pla de zaga da Bola de Prata. Já o volante 

convocações da Seleção Brasileira, não 

lante da competição.
Como não poderia ser diferente, o 

pelo técnico Tite, Jadson e Renato Au-
gusto compõem a dupla de meias do 
prêmio. Os dois subiram ao palco jun-
tos e agradeceram aos companheiros 

ção das mãos dos craques Djalminha e 
Alex. Renato Augusto ainda terminou a 
premiação com a Bola de Ouro, prêmio 
para o melhor jogador do Campeonato 
Brasileiro.

Por outro lado, um corinthiano acabou 
esquecido. Goleiro da defesa menos va-
zada do Brasileirão, Cássio não foi eleito 

o melhor de sua posição. A expectativa é 
que o camisa 12 do time do Parque São 

Grohe, do Grêmio, foi premiado.

Laterais: Rafael Galhardo (Grêmio) e 

Zagueiros: Gil (Corinthians) e Pedro 
Geromel (Grêmio)

Augusto (Corinthians)
Atacantes: Luan (Grêmio) e Lucas 

Os 10 Maiores públicos do futebol 
brasileiro de todos os tempos

1º. Brasil 1-2 Uruguai – Copa 
do Mundo

total
2º. Brasil 4-1 Paraguai – Elimi-

natórias

3º. Fluminense 0-0 Flamengo –  
Campeonato Carioca

4º. Brasil 1-0 Paraguai – Elimi-

natórias

canã Público: 183.341
5º. Flamengo 3-1 Vasco – Taça 

Guanabara

canã Público: 174.770
6º. Flamengo 2-3 Fluminense – 

Campeonato Carioca*

7º. Botafogo 0-0 Portuguesa-RJ 
- Campeonato Carioca

8º. Flamengo 0-0 Vasco – Cam-
peonato Carioca

canã Público: 165.358
9º. Brasil 6-0 Colômbia – Elimi-

natórias

canã Público: 162.764
10º. Flamengo 2-1 Vasco – Cam-

peonato Carioca

*Rodada dupla
Fonte: The Rec.Sport.Soccer Sta-

tistics Foundation (RSSSF)

Quem é o rei de Barcelona: 
Ronaldinho Gaúcho ou Messi?

os últimos jogadores a usarem a camisa 
10 do Barcelona. Ambos conquistaram 

League, além de serem escolhidos mais 
de uma vez como melhor jogador do 
mundo pela FIFA.

Vindo do Paris Saint-Germain, Ro-

chegou ao Barcelona em 2003. Com a 
camisa catalã, o brasileiro conquistou 

nha (2005 e 2006) e uma Champions 
League (2005/2006). Ronaldinho ainda 
foi escolhido o melhor jogador do mun-

o jogador deixou o Barcelona para jogar 

base do Newell’s Old Boys, mas em 
2000 foi para o Barcelona. O argentino 
só estreou no time titular em 2004, quan-
do Ronaldinho era o grande destaque do 

clube. Depois da saída do brasileiro, 

e 2011-2012), três Champions League 

e 2011), entre outros títulos. Além disso, 
o argentino foi escolhido o melhor jo-
gador do mundo pela FIFA quatro anos 

BARCELONA - Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Jordi Alba; Busquets, Rakitic e 
Iniesta (Xavi); Neymar, Messi e Suárez. Técnico: Luis Enrique.

José Maria Marin apresentará carta-renúncia 
da vice-presidência da CBF

O presidente da federação baiana de 

na quinta-feira que uma carta-renúncia 

presidentes da Confederação Brasileira 
de Futebol está em poder da entidade e já 
foi apresentada aos dirigentes do Nordes-
te. Dessa forma, a eleição para o cargo, 
marcada para o dia 16 de dezembro, será 
mantida.

Representantes de federações nor-
destinas estiveram na quinta na sede da 
CBF, no Rio de Janeiro, para questionar 
a entidade sobre a vacância do cargo de 

em maio deste ano. Os representantes da 
região consideravam inconveniente a re-

sobre o cargo - referente ao Sudeste - já 
que o vice mais velho ocupa a presidên-
cia em caso de renúncia do presidente - o 

pediu licenciamento na semana passada.
- Tínhamos colocado a ele que esse 

problema não estava bem claro, não es-

nhã. O original estaria vindo de sedex lá 

liar em Nova York desde que foi indicia-
do pela investigação das autoridades dos 

corrupção que envolve dirigentes ligados 

co Polo Del Nero, se licenciou do cargo 

ça americana.
O presidente da federação alagoana, 

Felipe Justo, disse que havia a dúvida 

ce-presidência mesmo após ser preso. O 
dirigente ainda não foi condenado e está 
afastado da Fifa por causa das investiga-
ções.

mento. Tomar pé da situação em que se 

cia no cargo ou não. Temos informações 
por alto e só queremos uma comprovação 
por documento para que as coisas acon-

teçam de maneira legal. Para que não ve-

momento posterior.
As federações do Nordeste tentaram 

cancelar as eleições do próximo dia 16 
em função do momento delicado pelo 
qual passa a CBF. A CBF escolheu An-
tonio Carlos Nunes como candidato a 

Pádua Peixoto, presidente da federação 
catarinense. Nesse esquema, seria Nunes 
o responsável por assumir a presidência 
da entidade após a saída de Del Nero.

Fonte: http://sportv.globo.com/site/
programas/ta-na-area/noticia/2015/12/
jose-maria-marin-apresentara-carta-re-
nuncia-da-vice-presidencia-da-cbf.html

“O jovem tem to-
dos os defeitos do 
adulto e mais um: o 
da inexperiência”.

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Den-

tro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim 
que receber a graça. 

-
dos 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 humildemen-

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. 

encerrou o ano com chave de ouro. A 

Arquitetura e Agronomia de Jaboti-
cabal, realizou no último sábado, dia 
5 de dezembro, um delicioso almoço 
de confraternização, em sua própria 
sede.

-

destaca que este evento foi muito 
especial por reunir um bom núme-

importante para a categoria, já que 
o networking e a troca de ideias são 
peças fundamentais para as áreas en-
volvidas nesta entidade, aliás, foi um 
sucesso total”, comenta.

-

também proporciona aos seus asso-
ciados, muitos momentos de lazer 
através dos eventos, como o Happy 
Hour realizado periodicamente.

-
taleça a sua categoria e desfrute de 
vários benefícios exclusivos aos as-
sociados.

Associados participam de almoço na sede da AREA

Dante Buscardi” recebeu da Fundação 
Internacional de Lions Clubes (LCIF), 

-
ria do atendimento aos pacientes do Hos-
pital, possibilitando a aquisição de um 
Optical Coherence Tomography  (OCT), 
em português: Tomógrafo de Coerência 
Óptica.

Dante Buscardi” surgiu atendendo a um 
projeto mundial do Lions Internacional 
denominado Sight-First (Visão em Pri-
meiro Lugar). A idéia central baseou-se 
na construção de uma unidade de tra-

com a cegueira evitável em nossa região. 
A inauguração do Hospital foi no ano 

Lions Clube de Taquaritinga e a Universi-

responsável pela parte médica. 

novo Hospital o seu conhecimento técni-
co e administrativo, atendendo a consul-
tas e cirurgias com sua equipe médica de 
reconhecida expertise em Oftalmologia. 

-
ridos através da parceria com a Univer-
sidade, o Lions Clube de Taquaritinga, 

decidiu em comum acordo com a UNI-
-

ção e manutenção do Hospital.
Tendo como principal objetivo a aten-

ção aos mais necessitados, o Hospital 
desde sua inauguração atende prioritaria-
mente pessoas carentes de diversas loca-
lidades da nossa região. Para atingimento 
de suas metas sociais, estabeleceu convê-
nio com a Diretoria Regional de Saúde e 
o SUS permitindo o atendimento gratuito 
aos pacientes oriundos das cidades de: 

-

Itápolis, Tabatinga, Borborema e Nova 

O Hospital de Olhos de Taquaritinga 
-

Oftalmologia, tais como cirurgias de 
catarata, estrabismo, pálpebra, tumor, 

HOSPITAL DE OLHOS LIONS “MANOEL DANTE BUSCARDI” RECEBE 
DO LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION (LCIF):

de biometria ultrassônica, paquimetria 

microscopia especular de córnea, campi-
metria computadorizada, Yag Laser, além 
das consultas nas diversas subespeciali-
dades da Oftalmologia. 

Hoje o Hospital de Olhos se mantém 
com recursos próprios, conquistados atra-
vés de campanhas promovidas pelo Lions 
Clube de Taquaritinga, Lions Clubes e 
Prefeituras da região, convênios médi-
cos, pacientes particulares e também por 
verbas provenientes de emendas de De-

-

de fundamental importância para a manu-
tenção de corpo clínico de grande conhe-
cimento médico e técnico, bem com para 
a aquisição de lentes e medicamentos de 
qualidade, suprimentos e equipamentos 
atualizados, permitindo aos pacientes que 

no diagnóstico e tratamento.

ÓPTICA – OCT
O OCT (em inglês Optical Coherence 

para avaliação da espessura da retina, po-
dendo diagnosticar precocemente lesões 
maculares, edemas ou outras patologias 
da retina em estágio precoce. Conseguin-
do com isto, o tratamento adequado e com 
agilidade, diminuindo as sequelas dessas 
doenças, que evoluem para cegueira.

A mácula é a região da retina que 
-

ção das letras, da face das pessoas, etc.. 
O OCT avalia se há ou não lesões nesta 
região, principalmente nos casos de de-

e nos diabéticos, trazendo uma melhor 
elucidação para o tratamento adequado 
destas patologias.

Vários pacientes com degeneração 
macular necessitam medicação de alto 
custo, porém em muitos casos o setor 
público nega apesar da consequente pos-
sibilidade de evolução para cegueira. O 

real necessidade da utilização deste medi-
camento, sendo exame obrigatório para a 
comprovação da doença. 

No ano de 2014 foram atendidos no 
Hospital de Olhos 17.442 (dezessete mil 
quatrocentos e quarenta e dois) pacientes, 
sendo, 15.300 (quinze mil e trezentos) 

-

rente; 1.114 (um mil cento e quatorze) 
atendimentos conveniados e 1028 (um 
mil e vinte e oito) atendimentos particu-
lares.

Do total, foram realizadas 1856 (um 
mil oitocentos e cinquenta e seis) cirur-
gias; 1.420 (um mil quatrocentos e vinte) 

Laser e 14.166 (quatorze mil cento e ses-
senta e seis) consultas e procedimentos 
oftalmológicos.

Vale ressaltar que, dentre as 14.166 
(quatorze mil, cento e sessenta e seis) 
consultas e procedimentos, 4.620 (quatro 
mil, seiscentas e vinte) foram consultas 

-
quenta por cento) destas, necessitam do 

-
tica - OCT.

Portanto, quando falamos em retina, 
o OCT pode estabelecer um diagnósti-
co, avaliar o curso clínico da patologia, 

além de ter um papel importante na de-

doenças oculares. Assim, o OCT é um 
exame que resulta em alta qualidade de 
imagem diagnóstica, revolucionando o 
atendimento aos pacientes.

 Já estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo da Pre-
feitura de Jaboticabal. O objetivo 
é completar o quadro de profes-

próximo ano letivo.
As inscrições estão abertas no 

site www.institutoindec.com.br. 

Processo Seletivo da Prefeitura de Jaboticabal: inscrições já estão abertas 

“O edital com todas as informações 
está disponível no site do concurso 

-
ticabal (www.jaboticabal.pr.gov.
br). O candidato pode acompanhar 
informações sobre a inscrição, dia 
e local de prova”, ressalta o secre-
tário de Administração, César Re-

nato Poletti.
Com o início do prazo para 

inscrição do Processo Seletivo, 
a Prefeitura pretende abrir na se-
mana que vem divulgar o edital 
do concurso público 2016. “As-
sim como no Processo Seletivo, 
todas as informações estarão 

O Serviço Autônomo de 

(Saaej) recebeu na quarta-feira, 

para a compra de uma bomba 
-

da Nova.

Prefeitura de Jaboticabal repassa 
R$ 50 mil para o SAAEJ

O dinheiro faz parte dos recur-
-

nicipal. “Feliz é a cidade onde os 
poderes constituídos trabalham 
juntos para o bem estar da po-

instalada e vamos resolver um 

antigo problema de nossa cidade. 
Agradeço ao empenho de todos 
os vereadores”, declarou o pre-
feito Raul Girio.

A Prefeitura agora trabalha 
na abertura do processo licita-
tório. “Com o dinheiro em con-

disponíveis no site do Institu-
to Indec. Coloco a Secretaria de 

responder possíveis dúvidas”, 
encerra Poletti.

O telefone de contato da Pre-

3322.  

ta vamos dar prosseguimento 
ao processo de compra. Agora 
é aguardar os tramites legais 
para instalar o novo equipa-
mento”, informou o presidente 
do Saaej, José Augusto Fagun-
des Gouvêa.
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Autor : Nilson Alves Rigo.

Alô mulher!!!

Você é meu amor sim.
Você não caiu do céu,
Mas Deus te deu pra mim.
Nós somos um para o ou-

tro.
Esse amor jamais terá 

Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

De Vitto fêz aniversário dia 08 de dezembro e seu neto RAFAEL 
WILLIAM MOURA aniversaria dia 18 (09 anos). FELICIDADES, 
SONHOS CONCRETIZADORES, SAÚDE E PAZ!

Nós da família Simurro, estamos te parabenizando Wilma Dias 
Simurro pelo dia 14 de dezembro, seu aniversário. Mais um, de mui-

felicidades em sua vida! Que Deus ilumine sempre o seu caminho, 
e que continue a ser esta pessoa linda, meiga, de um coração enor-

Junior, dos seus netos Daniela, Daniel, Danilo, Lidiane, Lucas e a 
nossa princesinha Maria Luiza. Sua turminha e companheirinhos 
de estimação - Tobynho, Fredy, Bella e Bily.

Amamos muito a Senhora!

PAULO 
PUPIN
Com uma traje-

tória que totalizam 
20 anos no mundo 
da beleza, natural 
da cidade de Jabo-
ticabal, Paulo Pupin 
(36) é sem dúvida 
alguma um grande 
nome, reconhecido 
em todo território, 
revelando lindas 
mulheres e rapazes 
nos seus conhecidos 
concursos de beleza. 
Carisma, postura e 
personalidade, são 
indispensáveis para 
quem deseja con-
quistar o posto. Isso 
porque o reinado 
pode ser a porta de 
entrada para o mun-
do das passarelas, 
da moda e da fama. 
Paulo, além de coor-
denador de concur-
sos de beleza, é em-
presário e coach de 
modelos, e já con-
quistou com suas 
misses importantes 
títulos no País.

A p a i x o n a d o 

maratona de com-
promissos não pára, 
no próximo dia 18 
de dezembro, mui-
tas apostas riscam 
a passarela do con-

Jaboticabal 2015.
De quem será 

a coroa e de quem 
será a faixa?

olho!

Dia 14 de dezembro é aniversário de RAFAELLA LUCCHIARI 
BORINI, diretora da Rádio Jovem Pan News Jaboticabal.

FELICIDADES!

esperanças, surprêsas, alegrias e felicidades. PARABÉNS!

GUSTAVO UEHARA... que o dia 13 seja eternizado, insubsti-
tuível e indispensável para a sublime existência de harmonia e paz. 
PARABÉNS!

JÚNIOR BALLAN, na comemoração existencial do dia 18, a 
presença da solidariedade, agradáveis surpresas, forças renovadas, 
momentos marcantes, felizes e cheios de harmonia. PARABÉNS!

ANDRÉ PALAZZO RICARDI... no dia 17, desejamos gratidão 
em abundância e dádivas dos céus para enriquecer sua vida com 

THAÍS MEDINA, que esta comemoração lhe traga dias esplên-
didos, cheios de paz, harmonia, a certeza de um futuro promissor e 
feliz. PARABÉNS PELO DIA 16!

CUIDADORA DE IDOSOS
Ofereço meus serviços por tempo indeterminado para cuidar 

de pessoas com convalescência médica, banho, troca de roupa, 
passeio local, etc.

Qualquer horário.

Tratar com Rosana pelos telefones:

(16) 9.9784-9266
(16) 3203-9848
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Nota
A Prefeitura de Jaboticabal 

informa que a ponte da aveni-
da Carlos Berchieri, em fren-
te ao trevo de acesso ao Paço 
Municipal, será interditada 
a partir de hoje, dia 8 de de-
zemebro, devido a problemas 
causados pela forte chuva que 
caiu sobre a cidade na noite 

Após análise feita pela 
Defesa Civil e pelos técnicos 
da Secretaria Municipal de 

danos causados pela chuva 
podem comprometer a segu-
rança dos usuários.

A medida foi de caráter 
preventivo e, portanto, a pon-
te permanecerá interditada 
para uma análise detalhada 
e elaboração da estratégia da 
ação.

O Departamento de Trân-
sito irá sinalizar o local com 
rotas alternativas e a Prefei-
tura de Jaboticabal pede a 

-
cando que a medida visa ex-
clusivamente a segurança de 
motoristas e pedestres.

-

-
RAL, município de Guariba/SP.

A relação entre indivíduo e organiza-
ção pode ser avaliada pelo real envolvi-
mento do funcionário com a missão e as 
metas da empresa em que trabalha. Quan-
do esse vínculo está direcionado para o 
alcance dos objetivos pessoais e organi-
zacionais surgirá, naturalmente, um com-
prometimento de ambas as partes. 

Nesse contexto, o endomarketing se 

as empresas buscarem dos funcionários 
o fortalecimento do grau de compro-
metimento. O conceito também é uma 
ferramenta estratégica exercida pelas 
áreas de recursos humanos e marketing, 

de informações e na comunicação com o 
público interno.

Sintonizar e sincronizar as pessoas 
no ambiente de trabalho são condutas 
que afetam diretamente a implantação e 
a operacionalização de ações internas e 
externas, por isso o endomarketing – ou 
marketing interno – tem se tornado uma 
prática muito importante para as em-

acreditem na organização, que, por sua 
vez, deve proporcionar boas condições 
ambientais, psicológicas e motivacio-
nais, acompanhadas da oportunidade de 
crescimento corporativo. A ferramenta 
é capaz de melhorar a comunicação e o 
relacionamento dentro do ambiente de 
trabalho. 

O endomarketing se apresenta de três 
formas no âmbito organizacional: estrutu-
ra (complexidade, formalização, centrali-

Comunicação interna em primeiro lugar
zação e projeto de trabalho); tecnologia 
(processos de trabalho, métodos e equi-
pamentos); e pessoas (atitudes, expec-
tativas, percepções e comportamentos). 
Deve-se ressaltar que ele começa com a 
noção de que os empregados constituem 
o primeiro mercado interno para as orga-
nizações, ou seja, quando eles conseguem 
bons resultados dentro da empresa, con-

em que atuam.
-

cazes para integrar o colaborador e a 
empresa são vídeos, manuais técnicos 
e educativos, revistas, jornais, cartazes 
motivacionais, canal direto, palestras, 
memorial empresarial, rádio interna, in-
tranet e convenções. Faça seu funcioná-
rio enxergar quão importante ele é para 
a organização, além de incentivá-lo a ser 
melhor, sempre.

-
nicação. Gerencie essa parte com a divul-
gação ampla e irrestrita das informações 
corporativas, permitindo que elas che-
guem a todos e eles possam participar 
das estratégias organizacionais e dos pro-
cessos de desenvolvimento dos serviços. 

entre funcionários de diferentes níveis e 
áreas, tornando-os conscientes das tarefas 

-
sempenho da empresa. Nesse processo, o 
feedback contínuo é fundamental.  

Por Bianca Franciscatto, docente da 
área de comunicação do Senac Jabotica-
bal.

Atletas de todo país participaram 
-

lia Internacional Open de Jiu Jitsu. 
O evento faz parte do calendário da 

com e sem kimono.

conhecido como Cabeça, membro 
da equipe PSLPB Cícero Costha e 
professor de arte suave da Fundação 

prata na disputa sem kimono e bron-
ze com kimono.

“Um atleta vencedor é referência 
aos seus alunos. Temos a grata sur-
presa em ver que o nosso professor 
de Jiu Jitsu conquistou excelentes 
resultados no ano, mostrando que 
com muito treino e superação os 
resultados são conquistados”, co-

Cunha.
-

dades que iria enfrentar no torneio. 

dos meus alunos, companheiros de 
equipe e da Fundação de Amparo ao 

-
vação para começar 2016 ainda me-
lhor”, conclui Cabeça.

reservou excelentes resultados para 
as equipes da Fundação de Amparo 

Jiu Jitsu: professor da FAE 
é prata no Brasília Open 

-

o vice campeonato após perder a par-

Brodowski.

Vice Campeonato da Copa Paulista 
de Futebol ao perder para o Interna-

semana a equipe sub-12 de voleibol 
conquistou a terceira colocação no 
campeonato estadual da categoria. 
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NA AGENDA DO PREFEITO RAUL GIRIO

evento organizado pelo nosso Departamento de Cultura, foi criado por José Eugênio 
Tramontano em 1962. Foi realizada até 1971. Depois de uma parada de mais de duas 
décadas, voltou a ser encenada em 1994 e 1995, parando novamente para voltar em 
2005. Nossa administração valoriza nossa história! Parabéns a todos que estão parti-
cipando deste noite. A encenação do nascimento de Jesus inaugura esta fase de amor 
e harmonia. (Rail Girio)

08/12 -  Estamos inaugurando um espaço a mais de esporte e lazer na nossa cidade, 

que entrego mais esta obra e conto com os moradores da região para preservá-la. 

aqui. (Raul Girio)

05/12 -  O trabalho continuou ao longo do dia. Foram mais de 100 pontos muito 
prejudicados pelas fortes chuvas. Nossas equipes continuam trabalhando sem parar 

(Raul Girio)

05/12 -  Já não bastassem o impedimento de poder arrumar os buracos da cidade e a 
apreensão com a dengue, as chuvas fortes e ininterruptas ainda têm feito muito estra-
go. Hoje tive que acionar nossas equipes do Saaej e da Secretaria de Obras para uma 
operação emergencial. Vamos trabalhar em caráter de urgência para tentar reverter 
estes estragos. (Raul Girio)
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