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NO LESTE EUROPEU

Grupo composto por brasileiros e portugueses em viagem ao Leste Europeu.

Zhixin Zhu, estudante e esportista em Portugal, participa da ex-
cursão.

A  Abreu Turismo promove
uma excelente excursão para o
Leste Europeu com o circuito
denominado “Quatro Capitais”.
Na última semana, a guia
Catarina Ferreira, do grupo por-
tuguês Abreu, acompanhou os
turistas e com muito profissio-
nalismo e competência mos-
trou aos participantes as bele-
zas de Praga e Cesky Krumlov
(República Tcheca), Viena (Áus-
tria), Bratislava (Eslováquia) e
Budapeste (Hungria). Em todo
o trajeto sempre a presença do
Rio Danúbio, que inspirou
Strauss a compor “Danúbio
Azul’, a valsa mais famosa do
mundo. A foto mostra o grupo
composto por portugueses e
brasileiros na cidade de Buda-
peste. Entre eles, a jornalista
Aideé Maria Rodrigues Fernan-
des, em foto de José Reiner

Fernandes, editor do Jornal
Integração. E, no destaque,
Zhixin Zhu, estudante residente
em Portugal e esportista dedi-

cado à natação. Esta viagem
pode ser adquirida na Tatuí
Turismo com assessoria de
Alessandra Machado.

TRATTORIA
ABERTA PARA

JANTARES
E PIZZAS

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas itali-
anas, volta às suas origens e
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horári-
os: terça a sexta: almoço das
11 horas às 15h30. Sábado e
domingo: almoço das 11 ho-
ras às 15h30. E de quinta a
domingo: jantar das 19 horas
às 23 horas. Aos domingos à
noite, a casa serve pizzas pron-
tas, com o tradicional sabor
das verdadeiras pizzas italia-
nas. Rua 13 de Fevereiro, 565.
Tatuí - Fone: (15) 3305-3328.

Pizzas aos domingos a noite.

TUDO PARA
PISCINA NA
PAVANELLI

Além da tradicional linha
de materiais de construção,
acabamento e cozinhas mo-
duladas, a Pavanelli Materi-
ais Para Construção oferece
todos os produtos da
GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A
loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone:
(15) 3251-1365.

Desde 1976, a Vidraçaria Paraíso mantém sua tradição de bem
servir a sua clientela. São 38 anos oferecendo serviços e produtos
de alta qualidade para Tatuí e região. A vidraçaria conta com ampla
variedade em vidros, acabamentos e molduras, além de serviços
automotivos e projetos personalizados para sua casa ou empresa.
Venha conferir na Rua Maneco Pereira, 503 – Tatuí, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 18 horas. Fones: 3251-7762 e 3251-7764.

VIDRAÇARIA PARAÍSO
38 ANOS COM VOCÊ

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena

passa a funcionar em novas
instalações, na Rodovia Mário
Batista Mori, 271, Vila Angéli-
ca, Tatuí. A oficina  retifica
motores da linha leve e pesa-
da, com certificado de garan-
tia. Mais informações pelos
fones: (15) 3251-1801 e 3305-
4066.

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
LANÇAM NOVA EDIÇÃO DA BÍBLIA

O domingo, dia 22 de março,
foi marcante para as mais de
800 mil Testemunhas de Jeová
no Brasil e para todos os fiéis
desta denominação religiosa,
que cultuam a Palavra de Deus,
a Bíblia. Em uma reunião espe-
cial, realizada no Salão de
Assembleias das Testemunhas
de Jeová em Cesário Lange e

assistida simultaneamente por
mais de um milhão de pessoas,
através de transmissão ao vivo,
o norte-americano David Splane,
membro do Corpo Governante
das Testemunhas de Jeová, lan-
çou a edição revisada da “Tradu-
ção do Novo Mundo da Bíblia
Sagrada” em português.

Além da assistência, um fa-
tor importante foi a distribuição
gratuita de um exemplar da nova
Bíblia para cada presente à reu-
nião. Outro aspecto que chamou
atenção foi a transmissão da
reunião especial para cada con-
gregação das Testemunhas de
Jeová, no Brasil, e a logística
aplicada para que cada presen-
te recebesse um exemplar da
Bíblia no mesmo instante em
que foi lançada.

A atual Comissão da Tradu-
ção do Novo Mundo da Bíblia
tentou refletir as mudanças da
linguagem moderna e esclare-
cer certas expressões bíblicas,
deixando o texto mais fácil de ler
e entender. Com base em aná-
lises adicionais dos Rolos do
Mar Morto e de outros manuscri-
tos antigos, essa revisão tam-
bém inclui mais seis ocorrênci-
as do nome divino: Juízes 19:18;
1 Samuel 2:25; 6:3; 10:26; 23:14;
23:16. Um “PDF” da edição im-
pressa e uma versão eletrônica
no novo aplicativo Biblioteca JW
podem ser baixados de graça no
site www.jw.org.

ALUNOS DO CURSO DE GESTÃO
EMPRESARIAL ORIENTAM SOBRE

IMPOSTO DE RENDA

A Fatec de Tatuí abre as por-
tas nesta sexta-feira (10), para
receber interessados em sanar
dúvidas sobre as declarações
do Imposto de Renda 2015. As
orientações são oferecidas pe-
los alunos do Curso de Gestão
Empresarial, com a coordena-
ção dos professores Altimar
Vieira do Amaral e Lígia Concei-
ção Pereira.

Para orientar a comunidade,
os estudantes assistiram várias
aulas de treinamento com os
professores especialistas e pre-
tendem repassar o que apren-
deram aos interessados. As ori-
entações serão oferecidas gra-
tuitamente na própria Instituição,
das 14 às 21 horas. Basta ape-
nas levar seus questiona-
mentos e documentos. A Fatec
de Tatuí está localizada na Ro-
dovia Mário Batista Mori, 971.

Imposto de Renda 2015 -  O
prazo para entrega da declara-
ção do Imposto de Renda 2015
segue até dia 30 de abril. De
acordo com a Receita é obriga-
do a declarar Imposto de Renda
quem mora no Brasil e recebeu
rendimentos tributáveis de mais
de R$ 26.816,55 ao longo do ano
de 2014. Também é obrigado a
declarar quem recebeu rendi-
mentos isentos, não tributáveis
ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a 40
mil reais.

Entende-se por rendimento
tributável o salário, e rendimento
isento ou não tributável, uma in-
denização trabalhista. Além dis-
so, pessoas que tiveram, em
qualquer mês, ganhos com a
venda de bens e direitos, ou re-
alizaram operações em Bolsa
de Valores e atividades simila-

Fatec Games agendada para maio.

res, também devem declarar
Imposto de Renda em 2015.

O contribuinte pode escolher
o modelo completo ou o simpli-
ficado para enviar sua declara-
ção. Na opção pelo simplificado,
é aplicado o desconto padrão de
20% (independente de gastos
com saúde e educação, por
exemplo). O limite para esse
desconto de 20% é de
R$15.880,89.

A declaração poderá ser feita
pelo computador, por meio do
programa de declaração, que
deverá ser baixado no site da
Receita (http://www.receita.
fazenda.gov.br). Também será
possível enviar o documento,
usando smartphones e tablets.
Nesses casos, será necessário
baixar o aplicativo APP IRPF, dis-
ponível nas lojas Google Play
(para usuários de Android) ou
APP Store (para o sistema iOS).

“FATEC GAMES”
A Fatec de Tatuí promove em

suas dependências, no próximo
dia 23 de maio, o “Fatec Games”,
evento realizado para integrar os
alunos da instituição junto à co-
munidade. A entrada será um
quilo de alimento não perecível,
mas quem desejar participar
das competições, deverá trazer
dois quilos de alimentos.

Os produtos alimentícios ar-
recadados, como nos anos an-
teriores, serão destinados à Liga
Tatuiana de Assistência aos
Cancerosos (LITAC). O “Fatec
Games” ocorrerá das 11 às 19
horas e as modalidades em dis-
puta serão: FIFA e Batalha Cam-
pal. A Fatec situa-se na Rodovia
Mário Batista Mori, nº 971. Maio-
res informações no site:
www.fatectatui.edu.br.


