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Informação, PublIcIdade e Prestação de servIços a comunIdade

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

Lourenço e Lourival no Festival Regional 
da Música Sertaneja de Marinópolis

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

Tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

AULAS DE PILATES

VENDO D-20 - 

BORDÔ ANO 1995. 

ACEITA TROCA 

COM PICAPE. 

VALOR 

R$ 50.000,00. 

CONTATOS 

(17) 99794-2855 - 

99766-8154

Nos dias 16 e 17 de junho, 
aconteceu o Festival Regional 
da Música Sertaneja de Mari-
nópolis. A 33º edição do tradi-
cional evento contou no encer-
ramento com a dupla Lourenço 
e Lourival.

O vereador Maquim Marim, 
um dos organizadores do Festi-
val, falou sobre a satisfação de 
realizar o evento e ver a cidade 
movimentada com a presença 
da população de toda a região. 
Lembrou também que o Festi-
val aconteceu em à memória do 
vice-prefeito Odilon, falecido 
recentemente. 

As duplas vencedoras foram:
1º lugar: Adriano Reis e Cuia-

bá (São José do Rio Preto -SP)
2º lugar: Dois Violeiros (Cam-

po Grande - MT)
3º lugar: Paraná e Piazinho 

(Pouso Alegre - MG)
4º lugar: Flávio Augusto e 

Rafael (Mirassol - SP)
5º lugar: Tony Garcia e Diva-

nei (José Bonifácio - SP)
6º lugar: Zé Roberto e Tony 

Silva (São José do Rio Preto 
- SP)

OS 50 ANOS DE CARREIRA 
DE LOURENÇO E LOURIVAL
Os irmãos Arlindo Cassoli 

(Lourenço) e Antônio Cassol 
(Lourival), nasceram no inte-
rior do estado de São Paulo e 
cantam juntos desde pequenos. 
Começaram a cantar na rádio 
em 1956, em Ribeirão Preto. 
Em 1960, foram para São 
Paulo, onde passaram a ser 
chamados “Lourenço e Lou-
rival”. Em pouco tempo na 
estrada, os irmãos já eram 

reconhecidos como uma das 
melhores duplas sertanejas 
do Brasil. 

Os 50 anos de carreira os 
levaram a todas as partes do 
país, desde cidades grandes 
a pequenas vilas. Os irmãos 

lembraram-se da primeira 
vez que se apresentaram em 
Marinópolis: “Estivemos em 
aqui há muitos anos, na épo-
ca em que as duplas tocavam 
nos circos. Pra nós é uma 
honra voltar a uma cidade 

que nos recebeu no início da 
carreira, e nos recebe nova-
mente, agora, com um públi-
co tão grande e que conhece 
nossas músicas.”

O show da dupla aconte-
ceu no Salão Paroquial e foi 
contemplado por centenas 
de pessoas que puderam es-
cutar ao vivo as “Vozes de 
Cristal”. Os clássicos “Meni-
na da Aldeia”, “Velha Portei-
ra”, “Meu Reino Encantado” 
e “Franguinho na Panela”, 
foram algumas das canções 
apresentadas ao público. 
Lourenço e Lourival possuem 
mais de 50 discos gravados, 
entre lançamentos e coletâ-
neas, além disso, são autores 
de mais de 900 músicas, que 
figuram entre os maiores 
sucessos para os amantes da 
tradicional música caipira. 
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ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2017. 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 19h00, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da sexta 
Sessão Ordinária, da Qüinquagésima Terceira Sessão Legislativa, da Décima Terceira 
Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores, sob a Presidência do 
primeiro: Valdeci Aparecido Marquesini (PMDB), Marcos Aurélio Marin Roveda (PTB), 
Evaldo Ribeiro (PMDB), José Luiz Pereira (PPS), Adelson Pereira dos Santos(PSB), 
Edmundo Mendes Pereira (PDT), José Márcio Bernardes de Oliveira (PMDB), Maria 
Rosemeire Rosas Bianchini de Oliveira – PSB e Osvaldo Maraia – PPS, observando-se a 
presença de todos os militantes. Havendo, portanto, quorum regimental, foi instalada 
a Sessão; Ato contínuo o Senhor Presidente declarou instalada a fase de expediente. 
Em cumprimento as normas regimentais, o Senhor Presidente solicitou ao primeiro 
secretário que procedesse a leitura das matérias do dia: constante da Ata da 5° Sessão 
Ordinária realizada em 18 de abril do corrente ano; Indicação n°09; Convocação para 
Audiência Pública e Moção de Pesar n°10. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 
discussão a Ata da 05ª Sessão Ordinária realizada em 18 de Abril de 2017 sendo esta 
submetida à votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou em discussão a Indicação n°09 de autoria de todos os vereadores sendo esta 
submetida à votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou em discussão a Moção de Pesar n°10 sendo esta submetida à votação foi 
aprovada por unanimidade. O Senhor presidente esclareceu aos Nobres Vereadores 
que o Projeto de Lei 08, de 17 de abril de 2017, que “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro do ano de 2018, e dá outras providências”, será efetuada Audiência Pública 
no dia 24 de maio de 2017, às 10h00, e será discutido e votado na Sessão Ordinária de 
06 e 20 de junho do corrente ano. Esclareceu ainda que, o referido Projeto está sobre 
a Mesa dessa Presidência à disposição de todos Vereadores para os fins previstos na 
legislação. Declarou encerrada a ordem do dia e aberta a Fase das Explicações 
Pessoais, franqueando a palavra a todos os edis, não havendo nenhum interessado em 
falar declarou encerrada a fase das explicações pessoais. Em agradecimento e sob a 
proteção de Deus, declarou encerrada a Sessão, pedindo a benção de Deus aos 
moradores do nosso Município, aos nobres vereadores seus ilustres familiares, bem 
como a todos os presentes e aos que nos assistem através da TV-Câmara, da qual, para 
constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida, discutida e votada, se aprovada, 
será signatada pelo Senhor Presidente e Senhor 1° Secretário. "Sala das Sessões 
Oswaldo Rossetti”, 02 de maio de 2017. 
 
 

Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 
            Presidente                                                             1° Secretário 
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ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2017. 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 19h00, reuniu-se 
a Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da sétima 
Sessão Ordinária, da Qüinquagésima Terceira Sessão Legislativa, da Décima Terceira 
Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores, sob a Presidência do 
primeiro: Valdeci Aparecido Marquesini (PMDB), Marcos Aurélio Marin Roveda (PTB), 
Evaldo Ribeiro (PMDB), José Luiz Pereira (PPS), Adelson Pereira dos Santos(PSB), 
Edmundo Mendes Pereira (PDT), José Márcio Bernardes de Oliveira (PMDB), Maria 
Rosemeire Rosas Bianchini de Oliveira – PSB e Osvaldo Maraia – PPS, observando-se a 
presença de todos os militantes. Havendo, portanto, quorum regimental, foi instalada 
a Sessão; Ato contínuo o Senhor Presidente declarou instalada a fase de expediente. 
Em cumprimento as normas regimentais, o Senhor Presidente solicitou ao primeiro 
secretário que procedesse a leitura das matérias do dia: constante da Ata da 6° Sessão 
Ordinária realizada em 02 de maio do corrente ano. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou em discussão a Ata da 06ª Sessão Ordinária realizada em 02 de Maio de 2017 
sendo esta submetida à votação foi aprovada por unanimidade. Declarou encerrada a 
ordem do dia e aberta a Fase das Explicações Pessoais, franqueando a palavra a todos 
os edis, não havendo nenhum interessado em falar declarou encerrada a fase das 
explicações pessoais. Em agradecimento e sob a proteção de Deus, declarou encerrada 
a Sessão, pedindo a benção de Deus aos moradores do nosso Município, aos nobres 
vereadores seus ilustres familiares, bem como a todos os presentes e aos que nos 
assistem através da TV-Câmara, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e votada, se aprovada, será signatada pelo Senhor Presidente 
e Senhor 1° Secretário. "Sala das Sessões Oswaldo Rossetti”, 16 de maio de 2017. 
 
 
 

Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 
            Presidente                                                             1° Secretário 
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ATA DA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 
2017. 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 18h00, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da oitava 
Sessão Ordinária, da Qüinquagésima Terceira Sessão Legislativa, da Décima Terceira 
Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores, sob a Presidência do 
primeiro: Valdeci Aparecido Marquesini (PMDB), Marcos Aurélio Marin Roveda (PTB), 
Evaldo Ribeiro (PMDB), José Luiz Pereira (PPS), Adelson Pereira dos Santos(PSB), 
Edmundo Mendes Pereira (PDT), José Márcio Bernardes de Oliveira (PMDB), e Osvaldo 
Maraia – PPS, ausente a vereadora Maria Rosemeire Rosas Bianchini de Oliveira – PSB. 
Havendo, portanto, quorum regimental, foi instalada a Sessão. Ato contínuo o Senhor 
Presidente declarou instalada a fase de expediente. Em cumprimento as normas 
regimentais, o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a 
leitura das matérias do dia: constante da Ata da 7° Sessão Ordinária realizada em 16 de 
maio do corrente ano; Projeto de Lei n°08 de 17 de Abril de 2017; Projeto de Lei n°09 
de 26 de Maio de 2017; Projeto de Lei Complementar n°03 de 02 de Junho de 2017; 
Moção de Pesar n°11; Parecer das Comissões e Parecer Jurídico. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou em discussão a Ata da 07ª Sessão Ordinária realizada em 16 de 
Maio de 2017 sendo esta submetida à votação foi aprovada por unanimidade. Ato 
seguinte o Senhor Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei n°08 de 
17 de Abril de 2017 que, “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 
execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2018, e dá outras 
providências” sendo este submetido à primeira votação foi aprovado por 
unanimidade. Ato seguinte o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 
n°09 de 26 de Maio de 2017, “Dispõe sobre alteração da Lei 1.687, de 03 de Setembro 
de 2009, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA, e 
dá outras providências” sendo este submetido à votação foi aprovado por 
unanimidade. Ato seguinte o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n°03 de 02 de Junho de 2017, “Altera a Alíquota de Contribuição 
Previdenciária referente à parte Patronal relativa ao Instituto de Previdência Municipal 
e dá outras providências” sendo este submetido à votação foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a Moção de Pesar 
n°11 de 07 de Junho de 2017 sendo esta submetida à votação foi aprovada por 
unanimidade. Declarou encerrada a ordem do dia e aberta a Fase das Explicações 
Pessoais, franqueando a palavra a todos os edis, não havendo nenhum interessado em 
falar declarou encerrada a fase das explicações pessoais. Em agradecimento e sob a 
proteção de Deus, declarou encerrada a Sessão, pedindo a benção de Deus aos 
moradores do nosso Município, aos nobres vereadores seus ilustres familiares, bem 
como a todos os presentes e aos que nos assistem através da TV-Câmara, da qual, para 

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida, discutida e votada, se aprovada, 
será signatada pelo Senhor Presidente e Senhor 1° Secretário. "Sala das Sessões 
Oswaldo Rossetti”, 07 de junho de 2017. 

 
 
 

Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 
            Presidente                                                             1° Secretário 
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MOÇÃO Nº 10, DE 02 DE MAIO DE 2017. 

 
Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 

Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO INSIGNE CIDADÃO JOSÉ 

GERALDO FILHO, OCORRIDO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, ENLUTANDO A 
COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A TRADICIONAL FAMÍLIA QUE MOUREJA 
NESTE MUNICÍPIO E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTOR, ALÉM 
DE DESTACAR-SE COMO CIDADÃO HONESTO, TRABALHADOR, MORALMENTE 
QUALIFICADO, DIGNO DO NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace do insigne cidadão José Geraldo Filho, foi de grande e irreparável perda para 
o Município, pois a comunidade perdeu um de seus honrados militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 02 de Maio de 2017. 
 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia 
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MOÇÃO Nº 11, DE 07 DE JUNHO DE 2017. 

 
Os signatários deste instrumento, Vereadores da Câmara Municipal de 

Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, apresentam 
a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO INSIGNE CIDADÃO JOÃO 

ALVES DE OLIVEIRA, EX-PREFEITO, EX-VEREADOR E ATUAL VICE-PREFEITO, OCORRIDO 
NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017, ENLUTANDO A COMUNIDADE, HAJA VISTA 
PERTENCER A TRADICIONAL FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE MUNICÍPIO E O GRANDE 
CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTOR, ALÉM DE DESTACAR-SE COMO 
CIDADÃO HONESTO, TRABALHADOR, MORALMENTE QUALIFICADO, DIGNO DO 
NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace do insigne cidadão João Alves de Oliveira, foi de grande e irreparável perda 
para o Município, pois a comunidade perdeu um de seus honrados militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 07 de Junho de 2017. 
 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia 

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

 
MOÇÃO Nº 12, DE 20 DE JUNHO DE 2017. 

 
Os signatários deste instrumento, Vereadores à Câmara Municipal de 

Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, apresentam 
a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA INSIGNE CIDADÃ APARECIDA 

RODRIGUES BRANDÃO, OCORRIDO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, ENLUTANDO A 
COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE MUNICÍPIO, 
E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTORA, ALÉM DE DESTACAR-SE 
COMO CIDADÃ HONESTA, TRABALHADORA, MORALMENTE QUALIFICADA, DIGNA DO 
NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace da insigne cidadã Aparecida Rodrigues Brandão, foi de grande e irreparável 
perda para o Município, pois a comunidade perdeu uma de suas honradas militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 20 de junho de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  
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AV. CARLOS GOMES, 

Nº 47-90

CENTRO

Palmeira d’Oeste-SP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

Na próxima segunda-feira, 
dia 26/06, acontecerá o lan-
çamento do livro Poço dos 
Mercenários. 

Escrito pelo espírito Si-
mone e psicografado por 
Aparecida Talhares, o livro 
será apresentado ao públi-

co às 20h, na Associação 
União Espírita João Batis-
ta, localizado à Rua Duque 
de Caxias 54-50, Palmeiras 
d’Oeste. Toda a população 
de Palmeira d’Oeste e região 
está convidada a participar 
do evento.

Lançamento de 
novo livro no Centro 

Espírita em 
Palmeira d’Oeste Hoje, se uma residência de 

classe média com quatro mo-
radores instalar um sistema 
de energia solar que atenda 
suas necessidades – normal-
mente um equipamento com 
capacidade entre 2.5kWp a 
3kWp -, pagará algo entre os 
R$ 16.000 a R$ 22.500, depen-
dendo do Estado em que está 
localizada e das dimensões do 
sistema. Este é um dos dados 
que traz o estudo “O Mercado 
Brasileiro de Geração Distri-
buída Fotovoltaica”, que teve 
seus resultados preliminares 
apresentados na semana pas-
sada.

Produzido pelo Instituto de 
Desenvolvimento de Energias 
Alternativas na América La-
tina (Ideal) e pela Câmara de 
Comércio Brasil-Alemanha 
do Rio de Janeiro (AHK-RJ), 
o estudo ouviu 350 empresas 
de energia solar que atuam no 
Brasil para traçar o cenário do 
mercado nacional.

A acentuada queda nos 
preços praticados é um dos 
destaques do trabalho. Para 
sistemas de até 5 kWp, o que 
abrange toda a faixa residen-
cial, o custo do kWp no Brasil 
está em R$ 7500 – no último 
estudo este valor era de R$ 
8500. Trata-se de um preço 
competitivo ao que se encon-
tra em outros países, como 
Chile e Estados Unidos. Os 
valores são ainda menores 
para sistemas de grande por-
te, acima de 100 kWp, com 
o custo atual de R$ 5.570 o 

Preço da energia solar 
residencial cai 12% em um ano

Este é um dos dados que traz o estudo “O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica”.

kWp.
“A queda nos preços tem 

sido uma constante nos últi-
mos anos e deve continuar por 
mais algum tempo. Mesmo 
que o custo dos equipamen-
tos estacione, já que existe 
um limite para a redução do 
valor da tecnologia, a maioria 
das empresas brasileiras tem 
apenas dois anos de atuação 
e devem conseguir baratear 
seus serviços quanto tiverem 
mais experiência e escala”, 
explicou Philipp Hahn, diretor 
adjunto da AHK-RJ.

Ainda predomina a noção 
de que instalar um sistema 
de energia solar é algo fora da 
realidade dos brasileiros e que 
seria um investimento muito 
alto. Porém, ao saberem o real 
custo, muitas pessoas ficam 
positivamente surpresas.

“Sempre ouvi dizer que era 

caro, mas o preço não é tão 
elevado se você avaliar a eco-
nomia que será gerada. Minha 
conta de energia era em torno 
de R$622,00. Atualmente está 
R$278,00. Em períodos de 
inverno paguei R$132,00”, 
afirmou Reinaldo Silva, fun-
cionário público que possui 
um sistema em sua casa em 
Niterói.

“Ainda existe uma mentali-
dade de que a energia solar é 
algo para o futuro, que envolve 
um custo proibitivo. Quando 
na verdade, se você colocar no 
papel o investimento versus a 
economia gerada na conta de 
energia percebe que já é uma 
opção viável economicamen-
te”, explica Rodolfo de Sousa 
Pinto, presidente da ENGIE 
Solar, uma das principais em-
presas do setor.

Além da economia, existe a 

satisfação de gerar sua própria 
energia de forma sustentável. 
“Investi em solar por acreditar 
que é uma forma inteligente 
de obter energia elétrica com 
mínimo de degradação ao meio 
ambiente e em segundo plano 
por dar maior autonomia no 
consumo sem ter que preocu-
par com aumento de tarifas da 
concessionária. Minha conta 
de energia era de R$ 180 e está 
agora em R$ 22. Já estou re-
comendando para amigos”, 
diz o gestor de tecnologia da 
informação Juliano Tavares, 
morador de Goiânia.

Fonte: Ciclo Vivo (www.ciclo-
vivo.com.br)

Eco-volt - Energia Solar
Geração de energia fotovol-

taica 
Contatos: (17) 99717 5388 

(17) 99739 5666

Em plena crise econômica, 
conseguir um bom emprego 
torna-se um desafio cada vez 
mais complexo, tanto para 
quem está buscando a primei-
ra colocação quanto para os 
profissionais mais experientes. 
Deste modo, tentar um empre-
go numa cidade diferente de 
onde moramos pode ser uma 
opção interessante. Se você 
está disposto a partir para esta 
mudança, é preciso abordar 
algumas dicas que aumentam 
suas chances de conseguir 
o emprego dos seus sonhos 
numa nova cidade.

Segundo Madalena Feliciano, 
gestora de carreira da Outliers 
Careers, “ao encaminhar um CV 
por e-mail, é preciso mencionar 
no corpo do texto a informação 
de que você tem forte interesse 
em mudar-se para a cidade. No 
seu CV, a informação também 
deve estar clara com o termo 
“Disponível para mudanças”, 
comenta a gestora. 

A especialista ressalta as 
principais dicas:

1-      Faça contatos com 
pessoas daquela cidade (ne-
tworking), essas pessoas po-
dem de indicar ou recomendar 

vocês nas empresas que você 
tem interesse de atuar;

2-      Participe de eventos na 
região – é uma nova oportunida-
de de conhecer pessoas novas.

3-      Mapeie as empresas 
daquela região – Saber quem 
você quer alcançar é ideal para 
qualquer profissional. 

Há receios que o empregador 
pode gerar ao ver que o endere-
ço é de outra cidade, correndo 
o risco de descartá-lo no ato, 
porquanto, “o principal receio 
é de que o profissional não se 
adapte à nova cidade ou ativi-
dade e peça seu desligamento 

ou seja demitido, o que envolve 
altos custos para o empregador. 
Para isso, é importante deixar 
muito evidente suas qualidades 
profissionais e certificar-se que 
está disposto e apto a exercer a 
função solicitada, isso servirá 
como reforço para o recrutador, 
eliminando qualquer dúvida 
que ele tenha sobre sua empre-
gabilidade”, conclui Madalena. 

Madalena Feliciano (Outliers 
Careers)

Gestora de Carreira
madalena@outlierscareers.

com.br
www.outlierscareers.com.br

Como conseguir emprego fora de sua cidade?
Gestora de carreiras oferece dicas cruciais para o sucesso “longe de casa”
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Alimentos amigos da estética
A boa alimentação é uma 

grande aliada à estética, re-
duzindo e evitando os danos 
do envelhecimento precoce, 
unhas quebradiças, pele res-
secada, celulite, estrias, acne 
e flacidez.

Corrigir pequenos erros 
al imentares,  aumentar a 
ingestão de água e incluir 
exercícios físicos regulares, 
auxiliam na reparação das 
desordens corporais, pro-
porcionando uma melhora 
na autoestima, e mantendo 
o corpo mais nutrido.

Castanha para vasinhos: 
Varizes e vasinhos podem 
indicar deficiências nutri-
cionais. Reforce as doses 

NUTRIÇÃO CLÍNICA FUNCIONAL

Amanda Cunha Barbosa Rodrigues
 Nutricionista Funcional 

CRN 3 - 32295
Telefone: (17) 99615892

de vitamina E,  presentes 
nas castanhas e abacate. 
Como são ricas em selênio, 
um poderoso antioxidante, 
esses alimentos diminuem o 
colesterol ruim e melhoram 
a circulação sanguínea.

Sementes para unhas que-
bradiças: Quando elas estão 
quebradiças ou esbranqui-
çadas, é sinal de carência no 
organismo de cálcio, zinco 
e magnésio. Recorra às se-
mentes de abóbora e giras-
sol (sem casca), e a bróco-
lis, couve, repolho, carnes 
magras,  fei jões e cereais 
integrais.

Melancia contra gordura 
localizada: Para combatê-

-las reforce a alimentação 
com melancia e abacaxi : 
diuréticas essas frutas aju-
dam a eliminar as toxinas do 
corpo. Invista também em 
verduras, cereais integrais 
e muita água. Evite frituras, 
pães brancos e arroz branco, 
pratos gordurosos, refrige-
rantes e doces.

Rúcula contra lábios ra-
chados:  Lábios rachados 
são conseqüências de falta 
de vitamina B2. Recorra aos 
vegetais de folhas verdes 
escuras (rúcula, almeirão, 
couve), e gérmen de trigo.  
 

Captação de Recursos realiza mutirão da 
campanha “Na Santa Casa eu Boto Fé IV”
O setor de Captação de Re-

cursos da Santa Casa de Jales 
realizou no último sábado, 17 
de junho, na

praça João Mariano de Frei-
tas, um mutirão para alavan-
car as vendas da campanha 
“Na Santa Casa eu Boto Fé IV” 
que irá sortear no dia 23 de 
setembro um Fiat Mobi, 0km.

O valor da rifa é de R$ 9,99 
e concorre com quatro núme-
ros. A gestora de

Captação de Recursos, Lu-
ciana Vicente, explica como 
está o andamento da campa-
nha: “Apesar da população 
ser sempre prestativa com a 
instituição a demanda ainda 
é pequena. A rifa é outra fonte 
importante de recurso para o 
hospital, se vendermos tudo 
teremos uma renda impor-
tante para suprir uma parte 
dos nossos déficits, por isso 
estamos preocupados com as 
poucas adesões”.

As colaboradoras da Santa 
Casa, Cristiane Fachola, Bruna 
Belão, Marília

Gabriela Barros e Luciana 
Vicente passaram a manhã de 
sábado percorrendo o comér-
cio de Jales oferecendo a rifa. 
O vice-prefeito, José Devanir 

Rodrigues, Garça, prestigiou 
o trabalho em equipe e o pro-
vedor, Junior Ferreira, esteve 
acompanhando a movimenta-
ção: “Parabenizamos as fun-
cionárias que deixaram sua 
manhã de sábado para dedicar 
mais uma vez ao nosso hospi-
tal. Agradecemos a população 
que contribuiu e a ideia é rea-

lizarmos mais mutirões como 
este, para tanto precisamos 
da ajuda não só dos colabora-
dores, mas de pessoas inte-
ressadas em vender”, relatou 
o provedor. 

A proposta é que o próxi-
mo mutirão aconteça no mês 
de julho e será divulgado na 
fanpage da Santa Casa de Ja-

les para que os interessados 
em contribuir realizando as 
vendas procure pelo setor de 
Captação de Recursos.

O cupom pode ser adquirido 
na recepção da Santa Casa, 
Banca do Luiz, Banca do Edu, 
Lotérica Sonho Dourado e nos 
15 municípios referenciados 
ao hospital

No dia 29/06, quinta-feira, às 19:30, 
no Centro Cultural Antônio Carlos 
Candil, em Palmeira d’Oeste, será 
realizada uma palestra direcionada 
para casais com filhos, cujo o tema é  
Afetividade e Base Familiar, orientada 
pela psicóloga Natália Gonçalves. A 
palestra, que será voltada para fa-

mílias, abordará diversos aspectos 
relacionados à formação do indivíduo  
íntegro-físico, intelectual, emocional 
e psicossocial.                        

Para mais in informações e ins-
crições na atividade procurar a Loja 
Dente de Leite ou nos telefones: 3651-
1076 ou 99619-9000          

PALESTRA COM A PSICÓLOGA 
DRA. NATÁLIA GONÇALVES


