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Simpatia é uma faculdade impres-

cindível no universo do ser humano

Conquistar equilíbrio é estar sereno

ante dificuldades irreversíveis

Plante desarmonia e colha as

consequências no tempo e no espaço

imprevisível

Em poucos dias Jaboticabal vai
ganhar uma Unidade de Pronto
Atendimento novinha. A obra de
construção da UPA 24h está con-
cluída e deve ser entregue à po-
pulação antes do Carnaval. Cerca
de R$ 1.7 milhão foi investido na
construção.

“Estou feliz porque, em breve,
vou entregá-la aos nossos jaboti-
cabalenses. Desde o primeiro dia de
governo venho cobrando empenho
da equipe e buscando recursos para
que pudéssemos finalizar este gran-
de projeto. Conseguimos”, comemo-
ra o prefeito Raul Girio.

A secretária de Saúde, Renata
Assirati, também comemora a con-
quista e aproveita para lembrar
que “na UPA serão atendidos ca-
sos de urgência e emergência. Os
CIAF’s farão os atendimentos bá-
sicos, como de costume”.

A nova unidade de saúde con-

Prefeitura conclui obra da UPA
Unidade têm estrutura complexa, apta para atendimentos de urgência e emergência

ta uma estrutura complexa com
salas específicas para pré-consul-
ta, emergência (Sala Vermelha),
necrotério, Sala Amarela, raio-X,
consultórios, sutura, gesso e imo-
bilização de fratura, observação -
feminina, masculina, infantil (com
banheiros adaptados), inalação,
medicamento, curativo, coleta, la-
vagem e descontaminação e este-

rilização.
Há ainda recepção, banheiros

adaptados, dispensa de medica-
mento, estocagem, armazenagem
de roupas – limpas e sujas, DML,
copa e sala de estar para funcio-
nários, quartos para plantonista,
PBX, guarda macas e cadeiras de
rodas, administração, arquivo mé-
dico, diretoria e lavabo.

Jaboticabal está prestes a ga-
nhar uma oficina de aviões. A re-
forma e ampliação do hangar, lo-
calizado no Aeroporto Municipal,
está em fase final. Além das me-
lhorias, foram construídas novas
salas e sessões que permitirão o
funcionamento da oficina.

A Prefeitura, através da Secre-
taria de Indústria, Comércio e Tu-

Aeroporto Municipal
terá oficina de aviões

Aerocenter trabalha na reforma e ampliação do hangar

rismo, trabalhou para que a empre-
sa pudesse se instalar no local. “O
objetivo é ‘movimentar’ o Aero-
porto, gerando empregos e renda
para a cidade”, pontua o prefeito
Raul Girio.

A Aerocenter trabalha com ma-
nutenção de aviões agrícolas, in-
clusive da Embraer. “Quando esti-
ver em funcionamento, a oficina vai

receber aeronaves de outras cida-
des e estados. Acreditamos que a
instalação da empresa possa gerar,
ainda, novos investimentos para o
Aeroporto”, finaliza o secretário da
pasta, Sérgio Nakagi.

A previsão da empresa é entrar
em operação assim que as obras
forem concluídas e aprovadas pela
ANAC.

No hangar, o prefeito Raul Girio acompanha o desenvolvimento de todas as instalações

Raul Girio satisfeitíssimo com a conclusão das obras da UPA 24 horas



Arnaldo Jardim é Secretário
de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo
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P/ HELDER F. SIMURRO

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
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Vivemos sonhando com a esperan-
ça.

No desejo a felicidade. Nos sonhos
o amor é eterno

Na fé, DEUS como CRIADOR.
Nos caminhos, a esperança.

No final a luta, a vitória. Na guerra,
a paz. No orgulho, a humildade.

Na divisão, a caridade e a humilda-
de.

No amor, a sabedoria. Na força do
desejo, de sermos felizes evoluindo.

 Os caminhos se dividem para a
porta estreita e larga. A cada um será
dado segundo suas obras. Estreita, di-
ficuldades. A larga, facilidade.

O nascimento é uma dádiva de
DEUS. Muitos são os chamados,
poucos são os escolhidos. Temos que
vencer a ignorância. Conhece-se a ár-
vore por seu fruto. Surgirão falsos
Cristos e falsos profetas, que farão
prodígios e coisas espantosas. Não
acreditemos em todos os espíritos,
mas temos que examinar se eles são de
DEUS. Vamos orar e vigiar. V a -
mos transformar o ódio em amor. A
ofensa em perdão. A discórdia em
união. Duvidas em fé. Erros em ver-
dades. Desespero em esperanças. Tris-

A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA
tezas em alegrias. Trevas em luzes.
Temos que acreditar que ninguém
pode ver o reino de DEUS se não nas-
cer de novo. Vamos dar de graça aqui-
lo que de graça recebemos. Vivemos
num planeta de provas e expiações.
TERRA, de dores e sofrimentos, de
resgates, pagamentos de dividas con-
traídas em vidas anteriores, num pas-
sado que se vai longe. Tudo depende
de nosso esforço, muito trabalho, na
luta pela sobrevivência. A reforma ín-
tima, através de transformações, a cur-
to e a longo prazo, esta delineado no
nosso currículo, para chegarmos a um
caminho que nos leva à Evolução, num
crescimento espiritual, tendo como
base a BOA NOVA, passando por fa-
ses de evolução, para podermos ven-
cer as dificuldades, problemas, dores,
sofrimentos, provas e resgates, na in-
fância, mocidade, madureza e velhice.
O aproveitamento exige recursos, re-
núncias, trabalho, pontualidade, cará-
ter, onde o  aperfeiçoamento deve ser
encarado em todos os ramos da ativi-
dade humana.

AS TRANSFORMAÇOES
Os momentos felizes nascem quan-

do conquistamos o verdadeiro amor,
ligados ao nosso aperfeiçoamento no
trabalho, na esperança de dias melho-
res,  em sonhos realizados, à custa de
vitórias e de realidades, que somam
realizações, num mundo repleto de
dores e sofrimentos, que exige de nós
muito esforço, renúncias e apegos, ao
estudo e conhecimentos vinculados às
leis de DEUS.

VIVEMOS ETERNAMENTE
EM ESPÍRITO, PORQUE  LUTA-
MOS HOJE, EM BUSCA DA FELI-
CIDADE, NUM DESEJO DE
AMAR PARA SER AMADO, PER-
DOAR PARA SER PERDOADO,
DENTRO DA REALIDADE.

É preciso dizer “não” à inveja
Vamos ao Evangelho de São Mar-

cos, capítulo 7, versículo 20: “Ora, o
que sai do homem, isso é que mancha o
homem”. Precisamos estar muito aten-

Renuncie à inveja
tos a isso, pois o inimigo de Deus nos
quer tornar uma chaga só. Ele coloca
em nosso interior o desejo de querer
tudo e de cobiçar tudo. O maligno está
inclemente. Ele quer nos tornar cor-
ruptos, suscitando a cobiça em nós; a
partir dela, somos levados à corrupção
e à sexualidade desenfreada.

“Da inveja nascem o ódio, a maledi-
cência e a calúnia; nasce a ‘alegria’ cau-
sada pela desgraça do próximo e o des-
prazer causado por sua prosperidade”,
afirma Santo Agostinho. É por isso que
o Décimo Mandamento (Não cobiçar
as coisas alheias) quer sanar em nós tudo
isso. Os mandamentos não são só proi-
bições, mas maravilhosos remédios quan-
do os assumimos. É preciso dizer “não”
à inveja.

Reze comigo: “Eu renuncio a toda
inveja e quero pureza de coração. Dá-
me, Senhor, essa graça, e da minha par-
te eu assumo a não entrar em nenhum
tipo de corrupção” (Faça o sinal da cruz
sobre a sua boca, coração e mente).

Seu irmão,

Quem já não passou por uma prova
de fogo? De vez em quando acontecem
coisas em nossa vida que parece que não

PROVA DE FOGO
vamos agüentar, porque a pressão é tan-
to, que se não fosse a Mão do Senhor
sobre nós, já teríamos desaparecido num
piscar de olhos. É por isso que devemos
estar sempre na presença de Deus, por-
que nós não sabemos o que vai aconte-
cer, mas se estivemos firmes com Deus,
Ele nos guarda de tudo o mal. O apósto-
lo Paulo passou por muitas provas de
fogo, mas nunca perdeu a esperança,
nem ficou desesperado. Paulo precisou
fazer uma viajam de navio com alguns
prisioneiros. Júlio, um oficial romano,
não queria escutar, e Paulo dizia sobre a
viagem. E foi uma viagem muito peri-
gosa para todos, porque o oficial tinha
mais confiança no Capitão e no dono
do navio, do que em Paulo. Então co-
meçou a soprar do Sul um vento fraco,
e por isso eles pensaram que podiam
fazer o que tinham planejado. Levanta-
ram âncora e foram navegando, de re-
pente, veio um vento muito forte e ar-
rastou o navio de tal maneira, que não

puderam fazer nada. Eles ficaram mui-
tos dias no meio do mar, perdidos, sem
ver o sol, nem estrelas, e o vento ficava
cada vez mais forte. Eles jogaram toda
a carga do navio e nada adiantava. Per-
deram toda a esperança de se salvar e
já fazia alguns dias que eles não se ali-
mentavam. E os soldados queriam
matar todos os prisioneiros com medo
que eles fugissem. Então, Paulo ficou
de pé no meio deles e disse: Homens,
vocês deviam ter dado atenção ao que
eu disse e ter ficado em Creta; e assim
não teríamos tido toda essa perda e
este prejuízo. Mas agora, peço que te-
nham coragem, ninguém vai morrer;
vamos perder somente o navio. Digo
isso porque, na noite passada, um anjo
do Deus, a quem pertenço e sirvo, apa-
receu a mim e disse: Não tenha medo!
Você precisa ir até a presença do Im-
perador. E Deus, na sua bondade, já
lhe deu a vida de todos os que estão
viajando com você. Por isso homens,
tenham coragem. Eu confio em Deus
e estou certo de que Ele vai fazer o

que me disse. Eles se animaram e se
alimentaram, o navio acabou enca-
lhando perto de uma ilha, o Capitão
mandou que os que soubessem nadar,
deveriam ir e os que não soubessem,
deveriam se agarrar em pedaços de ma-
deiras, porque o navio começou a se
despedaçar com as fortes ondas. En-
fim, todos se salvaram. (Leia Atos 27).
Que prova de fogo para eles. Imagine
você no meio de um mar, com uma
grande tempestade. Misericórdia! Mas
eles chegaram à terra firme, porque
Paulo confiou no Senhor. Seja qual for
a prova de fogo que você esteja en-
frentado, quero encorajá-lo a confiar
no Senhor, e fazer do Senhor Deus o
seu Porto seguro. Tenha fé sempre, o
impossível vai acontecer. Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 17,9 das 05h30mim às
06h30mim

  catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Por que 1760? Pode surpreender a
indicação  de uma data tão precisa para
a modificação das mentalidades. Como
se de um ano para outro tudo se tives-
se modificado. Não foi esse o caso, e
Philippe Ariés mostrou que foi neces-
sária uma longa evolução para que o
sentimento da infância realmente se
arraigasse nas mentalidades.

Estudando cuidadosamente a Ico-
nografia ( descrição e estudo das ima-
gens ou representações visuais ) rela-
cionada com o assunto, a Pedagogia e

REFLEXÃO - A  CRIANÇA  ANTES  DE  1760
os jogos infantís ;  Ariés concluiu que,
a partir do início do século XVII, os
adultos  modificam sua concepção da
infância e lhe concedem uma atenção
nova, que não lhe manifestavam an-
tes. Essa atenção dada à Criança, po-
rém, não significa ainda que se lhe re-
conheça um lugar tão privilegiado na
Família que faça dela o seu centro.

No século XVII, a  Sociedade Mo-
narquista ainda não reconheceu o rei-
nado do Menino Rei, centro do Uni-
verso Familiar. Esse reinado da Crian-

ça que começa a ser ruidosamente ce-
lebrado nas classes ascendentes do
século XVIII, por volta dos anos 1760
–  1770.

Foi o Filósofo francês  Rosseau,
com a publicação de ÉMILE, em
1762, que cristalizou as novas ideias e
deu um verdadeiro impulso inicial à
Família Moderna, isto é, a Família ali-
cerçada no AMOR MATERNO.

Texto inspirado no livro –  Um
Amor Conquistado: o Mito do Amor
Materno.

P/ PROFESSOR BENÊ
BULLYNG é tirar de quem

é diferente; é gozação funda-

“BULLYNG” PROVOCA TRAGÉDIA!
mentada em preconceitos; é
agressão de quem se considera
poderoso, dono da verdade!

Consequência do
“BULLYNG”: explodir a vio-
lência de quem é ludibriado.
Gera exclusão e intolerância,
equivale a um “Salvo Condu-
to” para manifestar superiori-
dade”.

Eis aí a tensão mundial pro-
vocada pelo ‘CHARLIE HE-
BDO” mascarado com preten-
sa “LIBERDADE DE EX-
PRESSÃO”!

a.) – Prof. Benedito Joa-
quim da Costa

O Governo Geraldo Alckmin sanci-
onou o Projeto de Lei nº 219/2014 –
proposta que define as bases para a im-
plementação do PRA (Programa de
Regularização Ambiental) das proprie-
dades e imóveis rurais com o propósito
de adequar a legislação estadual ao novo
Código Florestal promulgado em 2012
e que a Assembleia Legislativa de São
Paulo havia aprovado.

O que se busca com o PRA é a ade-
quação ambiental com menor impacto
social e econômico dentro das regras
previstas pelo Código Florestal. Assim
o  PL 219/2014, agora convertido na
Lei nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015,
detalha os procedimentos de regulari-
zação. A nova legislação estadual dá ca-
pilaridade maior ao que já consta na lei
federal com a definição de conceitos,
garantia de compatibilidade dos cadas-

PRA: Regularizar para cuidar e produzir
tros estaduais e federais das proprieda-
des rurais e segurança jurídica para regu-
larização.

Os aspectos relevantes considerados
no PRA são as boas práticas ambientais
de forma a  não permitir a supressão de
vegetação nativa; a revitalização das
matas ciliares como prioridade o aumen-
to da vegetação nativa – São Paulo pos-
sui hoje 17,70% de vegetação nativa e
passará a ter 24,04% de cobertura do
território do Estado – ; e ganho ambi-
ental com respeito às cláusulas sociais.

Enquanto a média de recomposição
da vegetação no entorno dos rios no
País é estimada entre 3,5%  e 4% do
território, em São Paulo com a  regula-
mentação do PRA será de 6,54% , o que
representará 7,94% de toda a área efe-
tivamente utilizada na agropecuária.

Com a nova lei estadual em conso-
nância com todos os critérios do Códi-
go Florestal, é esperado que a recupera-
ção vegetal em nosso Estado possa atin-
gir de 1,5 a 1,8 milhões de hectares,
praticamente dobrando o que já existe
de vegetação nativa nas propriedades
paulistas.

O PRA determina a constituição das
chamadas RLs (Reservas Legais), ou
seja, a reserva de um percentual da pro-
priedade para a execução do restauro e
da recomposição florestal.

Cria em São Paulo um modelo ino-
vador para facilitar a implantação e
operacionalização dos métodos de com-
pensação de reserva legal. Com isso, o
governo estadual poderá colocar em
prática instrumentos econômicos de

mercado que poderão, inclusive, em al-
guns casos, serem negociado em bolsa
de valores, trabalharemos isto na regu-
lamentação que virá em breve.

A geração dos ativos ocorreria para
financiar a restauração ecológica de áre-
as degradadas em diferentes situações
(recuperação de mata ciliar, restaura-
ção de áreas para formação de corredo-
res de biodiversidade, recuperação de
Unidades de Conservação e plantio de
florestas para produção sob manejo sus-
tentável em áreas agrícolas).

A ideia é que o governo estadual e
instituições credenciadas emitam títu-
los para  financiar projetos de restauro
ecológico elegíveis de acordo com cri-
térios técnicos e de propriedade, como
de áreas essenciais para a garantia da
segurança hídrica do Estado.

Os compradores dos certificados se-
riam os detentores de obrigações de re-
alizar plantios de vegetação, assim
como os interessados em executar com-
pensação de reserva legal ou mesmo os
interessados em compensar, voluntari-
amente, emissões atmosféricas ou “pe-
gadas hídricas”.

Ao facilitar o encontro de obriga-
ções de plantio, restauro ecológico,
constituição de RLs com a necessidade
de financiar projetos ecológicos de pri-
oridade governamental, uma série de
benefícios podem ser considerados,
como o enquadramento do “devedor
ambiental” às novas regras; o planeja-
mento e execução de projetos mais ro-
bustos de restauro ecológico; e a solu-
ção para o financiamento de restaura-

ção ecológica, dentre outro já citados.
Ao fim processo legislativo da insti-

tuição do PRA com a sanção governa-
mental, a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento entra agora em campo
para uma nova etapa, a regulamenta-
ção do programa que concilia produção
e preservação para ampliar a cobertura
vegetal no Estado de São Paulo. Aliás,
esta é uma das prioridades definidas du-
rante meu discurso de posse na Pasta,
onde afirmei:

“São Paulo aceitou enfrentar a ques-
tão da preservação versus produção para
transformá-la num paradigma de pro-
dução sustentável.

Hoje a secretaria apresenta seu ba-
lanço ambiental, toca o projeto de “mi-
crobacias” do programa de desenvolvi-
mento rural sustentável.

São animadores os dados sobre a re-
composição de mata nativa, ampliou-
se o cuidado com as matas ciliares e são
inúmeros os programas de preservação
de fontes e nascentes, muitos deles com
destacada participação dos municípios
e eles terão sua prioridade acentuada em
nossa gestão.”

 A partir de agora vamos trabalhar
intensamente, conforme orientou o
Governador Alckmin, para o cumpri-
mento de todos os objetivos previstos
na lei que instituiu o PRA e assim garan-
tir tranquilidade ao homem do campo,
capacidade para cuidar do meio ambi-
ente e produzir para todos!

Arnaldo Jardim é Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo

Os números assustam. No Brasil, 73
mulheres são violentadas e 12 assassi-
nadas todo dia. Cerca de 40% dos casos
ocorrem dentro de casa e o agressor é o
próprio marido. Os episódios recentes,
da advogada Mercia Nakashima e de
Eliza Samudio, são macabros, verdadei-
ras histórias de terror.

Violência desse tipo ocorre em to-
das as classes sociais e começa com ciú-
me e rejeição, na maioria das vezes sem
base concreta. As denúncias são raras; a
maioria das vítimas agüenta  e continua
a viver com aquele que pode vir a matá-
las. Por que isso ocorre? Por medo, ver-

Violência contra a mulher começa com constrangimento psicológico
Um homem não passa a maltratar a companheira repentinamente. O violento dá pistas de seu caráter

nas insistentes críticas — de roupas, comportamentos, amigos — e proibições de ir a certos lugares,

receber certas visitas. Por isso é importantíssimo que a mulher rejeite qualquer tentativa de domínio

de seu parceiro e torne-se independente dele, econômica e emocionalmente

gonha, carência, machismo e porque
elas não acreditam que, dormem com o
perigo potencializado pelo uso de dro-
gas e bebidas alcoólicas.

O machismo perdoa os homens e
culpa as mulheres. “Se ouviu um grace-
jo pesado é porque estava vestida para
isso”, argumentam alguns. “Se foi vio-
lentada é porque se ofereceu e depois
negou”, dizem outros. Se um homem
tem várias mulheres é um dom-juan, um
sedutor, tem esse direito. Se é a mulher
que se relaciona com vários parceiros, é
considerada fácil, uma sem-vergonha.
O senso comum é machista. Uma mu-
lher que usa saia curta pode ser quase
linchada, como ocorreu em São Ber-
nardo do Campo (SP) com a estudante
Geyse Arruda. Se um homem vai de
short à escola, pode até ser proibido de
entrar, mas isso jamais afetará sua hon-
ra ou ameaçará sua integridade física.

É importante que a mulher fique
atenta, pois a violência não é repenti-
na. Um homem não é gentil e tranquilo
e de uma hora para outra passa a ser
violento com a mulher ou os filhos.
Aquele que faz isso em geral é covarde,

sem caráter. Tirando raras exceções, seu
comportamento não tem nada a ver
com doença mental. Ele começa a agre-
dir com palavras, com proibições, com
descaso. A mulher vai “engolindo” a
violência psicológica, as reclamações
sobre o vestido, “curto demais”, as
unhas, “compridas demais”, os amigos,
que “não prestam”, as irmãs, “péssima
companhia”. E ele ainda diz que age
“para o bem dela”, o que a faz confun-
dir seu desejo de dominar com amor e
cuidado. Nesse ambiente, a mulher vai
se isolando, passa a depender totalmen-
te dele – e, quanto mais dependente,
mais difícil reagir às agressões. Para pi-
orar, como tende a ser maternal, está
sempre pronta para perdoar.

A mulher precisa saber que não deve,
nunca agüentar  violência de marido,
namorado ou amante. Se o namorado
começa a proibir amizades, roupas ou
atitudes, já está demonstrando o desejo
de dominar. Se gosta dela deve aceitá-la
como é – ou que procure outra, que se
vista como ele espera. Se o companhei-
ro proíbe visitas de sua mãe ou de seus
parentes, ela deve lembrar, a si e a ele,

que a casa também é sua e que, quando
casou, já tinha essa família e amigos.

A situação atinge também as crian-
ças, obrigadas a viver num lar violento.
A mulher precisa valorizar-se e defen-
der os filhos, para que não se tornem
futuros agressores. Sua única culpa, se
tem alguma, é tudo aceitar, não denun-
ciar, proteger o agressor, continuar de-
pendente dele. É premente que trabalhe
para sua independência financeira e
emocional, de modo a só ficar com quem
a respeite e a trate como ser humano,
com os mesmos deveres e direitos. Os
casos recentes servem de alerta, mais
uma vez, para que as terríveis estatísti-
cas não cresçam. Lembrem-se que ge-
ralmente filhos criado por pai agressor,
desrespeitador da esposa, mãe e mulher,
gera em seu filho o mesmo sentimento,
tornando assim seu filho um TIRANO,
protesto este onde o filho demonstra
toda sua frustração por ter uma mãe
fraca, que não consegue assumir sua
posição de Mulher e de Mãe... aí surge
outro violento agressor... o filho, ou fi-
lhos... Pena...!!!

João Manuel Marques Cordeiro
O professor Rogério Cerqueira Lei-

te publicou, na Folha de S. Paulo, de 6
de janeiro último, artigo intitulado “Pro-
dução científica e lixo acadêmico no
Brasil”, em que discute análise feita pela
revista científica Nature sobre a quali-
dade da pesquisa produzida no país. O
texto conclui que a pesquisa brasileira é
de má qualidade e que os recursos desti-
nados para a ciência são mal aplicados.
Trata-se aqui de dizer mais algumas pa-
lavras sobre a questão, em particular
sobre a má aplicação dos recursos.

O conhecimento científico é, atual-
mente, a forma oficialmente privilegi-
ada de conhecimento, que confere, a
quem o detêm, certos privilégios que
são consequência de não estar equitati-
vamente distribuído na sociedade. Cada
um à sua maneira e na medida de suas
possibilidades, os países se dedicam a
fazer ciência, esperando obter benefíci-
os do investimento nela. O que ocorre

Lixo acadêmico e má aplicação dos recursos públicos em ciência
no Brasil, que tem levado à má aplica-
ção dos recursos em ciência, é que o
investimento é feito “cegamente” sem
que haja uma política ou plano que esta-
beleça que benefícios o país necessita
extrair da ciência, de tal forma que se
otimize a aplicação dos mesmos. O pes-
quisador brasileiro, em regra, estabelece
sua linha de pesquisa sem nenhuma re-
lação com as necessidades nacionais e
sem compromisso com o retorno soci-
al dos recursos, o que seria uma medida
da qualidade de sua produção.

Dificilmente se poderia chamar de
lixo pesquisa que transformasse para
melhor a vida dos cidadãos, que com o
passar do tempo visivelmente alçasse o
país a novos patamares de desenvolvi-
mento e o inserisse no clube dos desen-
volvidos de alta qualidade, como fize-
ram, algum tempo atrás, os Tigres Asiá-
ticos. Infelizmente, em função de má
política (ou da ausência dela), e da má
formação do pesquisador brasileiro (con-

sequência de um sistema educacional de
péssima qualidade), este define suas pes-
quisas em função de suas preferências
pessoais ou comodismo e não em função
de uma visão qualificada sobre as impli-
cações para o país de seus resultados. Os
recursos para as mesmas vêm porque a
avaliação pelos pares, tão elogiada em
função de sua “imparcialidade” e de sua
base “meritocrática”, via de regra, ajuíza
sobre a concessão dos recursos baseado
na produção anterior do pesquisador, o
que, em função da baixa qualidade, como
destaca a Nature, tem valor nenhum.
Além disso, a aprovação da concessão
dos recursos também será determinada
pelas preferências pessoais do consultor,
que, igualmente, não tem visão clara da
responsabilidade social que deveria nor-
tear seu parecer. Este estado de coisas
tem levado a uma ciência elitista, disso-
ciada das necessidades nacionais e um des-
compromisso do pesquisador para com a
utilização dos recursos que lhe são pro-

porcionados pela sociedade.
O pesquisador age como se, desde

que sua pesquisa gere publicações, sejam
elas quais forem, está tudo certo. Por
contraditório que possa parecer, este
direcionamento da aplicação dos recur-
sos em ciência, que poderia, num pri-
meiro momento, levar a pensar que se
estaria privilegiando a chamada ciência
aplicada em detrimento da básica, lon-
ge de o fazer, seria catalisador de uma
ciência básica altamente relevante, por-
que alicerçada nas demandas da ciência
desenvolvida tendo em vista as necessi-
dades e o desenvolvimento do país. In-
felizmente, como não se parte destes
pressupostos, o que está acontecendo é
que se publicam milhares de trabalhos,
mas o reflexo social deles é nulo.

João Manuel Marques Cordeiro é pro-
fessor do Programa de Pós-Graduação
em Ciências dos Materiais do Departa-
mento de Física e Química da Faculdade
de Engenharia da Unesp de Ilha Solteira
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Corinthians mereceu vaga na
final da Copinha, diz Belletti

Timão venceu São Paulo por 3 a 0 e terá o Botafogo-SP pela frente na decisão.

Ex-jogador elogiou eficiência e oportunismo dos alvinegros

A semifinal da Copa São Paulo de
Futebol Júnior colocou dois rivais pau-
listas frente a frente, na quinta-feira,
em Limeira, e o Corinthians levou a
melhor ao vencer o São Paulo por 3 a
0. A classificação do Timão foi mereci-
da, na opinião do comentarista Bellet-
ti, que elogiou especialmente a eficiên-
cia do alvinegro, que aproveitou me-
lhor as oportunidades e vai brigar pelo
título com o Botafogo-SP no próximo
domingo, às 10h45m, no Pacaembu.

- Foi uma vitória merecida do Co-
rinthians pela capacidade decisiva de
seus jogadores, que tiveram poucas oca-
siões, souberam tirar proveito dos erros
da defesa do São Paulo e conseguiram

construir o placar. Defensivamente,
sofreram um pouco com a pressão do
São Paulo, mas conseguiram aguentar.
Vai para a final um time que marcou
muitos gols na competição, mas que,
principalmente, tem um sistema defen-
sivo que funcionou muito bem - anali-
sou.

O Timão abriu o placar aos 21 mi-
nutos, com Matheus Vargas, e ampliou
a vantagem dez minutos depois, quando
surpreendeu com uma cobrança rápida
de falta que terminou no gol de Léo
Príncipe. O São Paulo tentou reagir e
pressionou, especialmente no início no
segundo tempo, mas desperdiçou as
chances e viu o rival ampliar, aos 26,

com Gabriel Vasconcelos.
 - O São Paulo conseguiu chegar mais

à intermediária, até a área, mas não
conseguiu concluir isso em gols (...) O
Corinthians foi pouco, mas foi mais
decisivo, mais efetivo. Os jogadores es-
tavam muito mais ligados nessas opor-
tunidades. Às vezes, uma equipe não con-
segue criar muitas chances de gol e nas
poucas que tem consegue tirar provei-
to. O Corinthians fez muito bem isso e
está na final - afirmou.

O Botafogo-SP, o outro finalista,
eliminou o Palmeiras com uma vitória
por 2 a 1, em Barueri. O "SporTV" trans-
mite a decisão ao vivo, domingo, às
10h45m (horário de Brasília).

Corinthians aproveitou as chances e conseguiu suportar a pressão (Foto: Miguel Schincariol /
saopaulofc.net)

Corinthians bate o São Paulo e se
classifica para a decisão da Copinha

Timão aproveita vacilos da defesa tricolor e chega a uma vitória incontestável

em Limeira; final será contra o surpreendente time de Ribeirão Preto

Maior vencedor da história da Copa
São Paulo de Futebol Júnior, com oito
conquistas, o Corinthians assegurou em
grande estilo, na quinta-feira, a vaga na
sua 16ª final da competição. No Está-
dio Major Levy Sobrinho, em Limeira,
o Timão fez a festa da sua torcida ao
vencer o São Paulo por 3 a 0. Houve
confusão entre torcidas na saída do es-
tádio.

Na decisão, o Corinthians vai en-
frentar o Botafogo-SP, domingo, às
10h45 (de Brasília), no Pacaembu. Na
outra semifinal, o time de Ribeirão Pre-
to eliminou o Palmeiras por 2 a 1, em
Barueri.

O Corinthians abriu 2 a 0 no primei-
ro tempo (gols de Matheus Vargas e Léo
Príncipe) em dois vacilos do São Paulo.
O Tricolor foi amplamente superior em
vários momentos do jogo, principal-
mente no início da etapa final. Mas le-
vou um azar incrível, com várias bolas
cruzando a pequena área, batendo na
trave ou parando no goleiro Caíque
França. O Timão, então, achou o ter-
ceiro gol e matou o jogo aos 26, com
Gabriel Vasconcelos.

A nota triste da partida, além da bri-
ga entre torcidas, foi o entrevero entre
Matheus Reis, do São Paulo, e Matheus
Cassini, do Corinthians. Eles se estra-
nharam ainda no primeiro tempo - o
são-paulino acertou uma cusparada no
corintiano, que revidou com uma cabe-
çada.

No fim do jogo, Cassini, que levou o
terceiro amarelo e desfalcará a equipe
alvinegra na decisão de domingo, disse

que foi provocado pelos são-paulinos.
- Eles não vão gritar mais do que

nós! Aqui é Corinthians! Muitos davam
o São Paulo na final, mas tem de respei-
tar! Esta camisa vale ouro - disse ele.

O público pagante foi de 10.135
pessoas. Houve confusão entre uma tor-
cida organizada do Corinthians e poli-
ciais militares antes do jogo. Ninguém
foi preso.

O jogo
O medo de errar brecava o ímpeto

ofensivo de são-paulinos e corintianos
nos minutos iniciais e deixava o jogo
truncado no meio-campo. Porém, aos
poucos, as equipes foram se soltando
um pouco mais e criando boas oportu-
nidades.

Ao mesmo tempo em que a qualida-
de da partida melhorava, a violência
também crescia em campo. Jogadas for-
tes e chegadas duras aconteceram dos
dois lados, deixando o duelo tenso no
Major Levy Sobrinho. Alheio a isso, o
Timão partiu para cima do Tricolor e
abriu o placar, aos 21 minutos, quando
Maycon deu belo lançamento de três
dedos e Matheus Vargas completou a
jogada com uma batida precisa no can-
to esquerdo do goleiro Lucas Paes.

Melhor neste início de jogo, o time
do Parque São Jorge abafava as investi-
das rivais e se mostrava mais perto do
seu segundo gol do que o São Paulo do
empate. Tal percepção acabou sendo
confirmada dez minutos após a abertu-
ra do placar, quando Marciel cobrou ra-
pidamente uma falta da intermediária,
surpreendendo a defesa do São Paulo.

Esperto, o lateral-direito Léo Príncipe
esperou a saída da zaga e fez o 2 a 0.

Daí até o fim da etapa inicial, o lan-
ce que chamou mais a atenção foi a tro-
ca de cusparadas e cabeçadas entre Ma-
theus Cassini, do Corinthians, e Matheus
Reis, do São Paulo.

O São Paulo voltou do intervalo com
tudo e quase diminuiu o placar no seu
primeiro ataque. João Paulo caiu pela
direita e esperou a saída do goleiro Caí-
que França, mas a bola acabou acertan-
do a trave direita. O lance não desani-
mou os tricolores, que criaram seguidas
chances de gol, tomando conta da se-
gunda etapa.

Apesar do amplo domínio, o Trico-
lor pecava nas finalizações e dava o
contra-ataque para o Corinthians. O
terceiro gol acabou vindo aos 26 minu-
tos, com Gabriel Vasconcelos, aprovei-
tando vacilo da defesa são-paulina. Foi
oitavo gol dele na Copinha.

A partir daí, foi só administrar a van-
tagem.

Formações dos times:
São Paulo: Lucas Paes; Wellington

Cabral, Hugo, Vitor Tormena e Matheus
Reis; Gustavo Hebling, Lucas Fernan-
des e Leonardo Prado (David Neres);
Luiz Araújo, Inácio (Felipe Herbert),
João Paulo. Técnico: Menta

Corinthians: Caíque França; Léo
Príncipe, Pedro Henrique, Rafael Au-
gusto, Arana, Marciel, Maycon, Matheus
Vargas (PC) e Matheus Cassini (Marci-
nho); Gabriel Vasconcelos e Gustavo
Tocantins (Yan). Técnico: Osmar Loss.

Botafogo-SP bate o Palmeiras e vai à final da Copinha após 32 anos
Pantera derruba o Verdão na semifinal e chega à decisão do torneio pela segunda vez

na história. Palmeiras encerra busca por título inédito da competição de base

Botafogo, Fluminense, Grêmio... e
Palmeiras. O Botafogo-SP, que já havia
derrubado três gigantes do futebol brasi-
leiro, ampliou seu cartel na Copa São
Paulo de Futebol Júnior na quinta-feira,
ao bater o Verdão por 2 a 1 na Arena
Barueri e avançar à final do torneio pela
segunda vez em sua história. Mayc e
William fizeram os gols do time do in-
terior, e Gabriel Jesus descontou para o
Palmeiras.

O adversário na decisão será o Corin-
thians, que eliminou o São Paulo ao fa-
zer 3 a 0 na outra semifinal, em Limeira.
A única vez em que o Pantera disputou a
decisão foi no ano de 1983, quando per-
deu o título para o Atlético-MG.

Mesmo superado na posse de bola
durante a maior parte do jogo, o Botafo-
go soube aproveitar as chances que teve
e se valeu de erros defensivos do Palmei-
ras para resolver a partida a seu favor.

Talles, goleiro reserva, escalado no
lugar do lesionado Otávio, teve grande
atuação e foi fundamental para conter
o poder defensivo alviverde – especial-
mente no segundo tempo, quando a pres-
são aumentou.

Com 19 gols marcados nas seis par-
tidas anteriores, o Palmeiras desta vez
foi neutralizado. Gabriel Jesus, maior
estrela do time, responsável pelo triun-
fo sobre o Vitória nas quartas de final,
teve atuação discreta. Ele descontou no
fim - e o Verdão tentou incendiar a par-
tida com cinco minutos de acréscimo,
mas já era tarde. O sonho do título iné-
dito ficou pelo caminho.

O jogo
Quando o árbitro apitou o início da

partida, dezenas de torcedores do Pal-
meiras continuavam entrando na Arena
Barueri. O ambiente dominado pelos al-

viverdes não intimidou o Botafogo. Rá-
pido, o time do interior não se acanhou
e apresentou seu cartão de visitas em um
lance de bola parada: Lineker cobrou es-
canteio pela esquerda do ataque, e Mayc
aproveitou vacilo da defesa adversária
para cabecear no ângulo e fazer a festa
dos torcedores de Ribeirão Preto, locali-
zados atrás da trave oposta.

Com Flamarion escalado no lugar de
Juninho, vetado pelo departamento
médico, o Palmeiras encontrou sérios
problemas na criação. A bola pouco pas-
sava pelo meio-campo, e ficava restri-
ta às laterais – especialmente a esquer-
da, com Guilherme. Com Gabriel Jesus
bem marcado, o Verdão mantinha a van-
tagem na posse de bola, mas seguia es-
barrando na falta de opções, diante de
uma torcida ainda bastante animada.

Ciente das falhas na etapa inicial, o

técnico Diogo Giacomini sacou Flama-
rion para a entrada de Lucas Taylor. Já
Lucas Rocha saiu, dando lugar a Chisto-
pher. O Palmeiras cresceu e teve duas
chances claras de gol, justamente com
os jogadores que haviam acabado de
entrar, mas ambos mandaram para fora.
E o Verdão pagou caro pelos próprios
erros: em uma jogada rápida iniciada
pelo goleiro Talles, o Botafogo preci-
sou de poucos segundos para invadir a
área adversária e, com um chute cruza-
do de William, ampliar a vantagem.

O nervosismo tomou conta da par-
tida, e o time de Ribeirão Preto apenas
adotou a cautela e administrou o resul-
tado. O Palmeiras, dono de um dos me-
lhores ataques da competição, acumu-
lou finalizações longe do gol e descon-
tou com Gabriel Jesus aos 44. Sem de-
sistir, lutou até o fim, mas já era tarde.

Jogadores do Botafogo-SP comemoram a classificação sobre o
Palmeiras (Foto: Levi Bianco / Agência estado)

TODOS FINALISTAS DA COPA SÃO PAULO
ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO
2014 Santos (SP) Corinthians (SP)
2013 Santos (SP) Goiás (GO)
2012 Corinthians (SP) Fluminense (RJ)
2011 Flamengo (RJ) Bahia (BA)
2010 São Paulo (SP) Santos (SP)
2009 Corinthians (SP) Atlético (PR)
2008 Figueirense (SC) Rio Branco (SP)
2007 Cruzeiro (MG) São Paulo (SP)
2006 América (SP) Comercial (SP)
2005 Corinthians (SP) Nacional (SP)
2004 Corinthians (SP) São Paulo (SP)
2003 Santo André (SP) Palmeiras (SP)
2002 Portuguesa (SP) Cruzeiro (MG)
2001 Roma Barueri (SP) São Paulo (SP)
2000 São Paulo (SP) Juventus (SP)
1999 Corinthians (SP) Vasco (RJ)
1998 Internacional (RS) Ponte Preta (SP)
1997 Jundiaí (SP) Corinthians (SP)
1996 América (MG) Cruzeiro (MG)
1995 Corinthians (SP) Ponte Preta (SP)
1994 Guarani (SP) São Paulo (SP)
1993 São Paulo (SP) Corinthians (SP)
1992 Vasco (RJ) São Paulo (SP)
1991 Portuguesa (SP) Grêmio (RS)
1990 Flamengo (RJ) Juventus (SP)
1989 Fluminense (RJ) Juventus (SP)
1988 Nacional (SP) América (SP)
1987 Não foi disputada ---------
1986 Fluminense (RJ) Ponte Preta (SP)
1985 Juventus (SP) Guarani (SP)
1984 Santos (SP) Corinthians (SP)
1983 Atlético (MG) Botafogo (RJ)
1982 Ponte Preta (SP) Santos (SP)
1981 Ponte Preta (SP) São Paulo (SP)
1980 Internacional (RS) Atlético (MG)
1979 Marília (SP) Fluminense (RJ)
1978 Internacional (RS) Corinthians (SP)
1977 Fluminense (RJ) Ponte Preta (SP)
1976 Atlético (MG) Corinthians (SP)
1975 Atlético (MG) Corinthians (SP)
1974 Internacional (RS) Ponte Preta (SP)
1973 Fluminense (RJ) Corinthians (SP)
1972 Nacional (SP) Internacional (RS)
1971 Fluminense (RJ) Botafogo (RJ)
1970 Corinthians (SP) Palmeiras (SP)
1969 Corinthians (SP) Nacional (SP)

Copa São Paulo de Futebol Júnior
A Copa São Paulo de Futebol Júnior

ou Copinha é uma competição de fute-
bol masculino juvenil sub-20 do Brasil.
É organizada pela Federação Paulista
de Futebol (FPF) e inclui clubes não só
de São Paulo, mas de todo o Brasil e,
eventualmente, clubes de outros países.

História
Originalmente a competição era

chamada de Taça São Paulo de Juniores
e era organizada pela Prefeitura de São
Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o en-
tão prefeito Jânio Quadros decidiu não
arcar com a Taça São Paulo, que não foi
realizada naquele ano.

Disputada desde 1969, acontece
sempre no início do ano (em algumas
edições, o torneio foi realizado em ja-
neiro do ano anterior), de modo que a
final seja disputada no mês de junho até
25 de julho (dia do aniversário da fede-
ração paulista). As duas primeiras edi-
ções foram disputadas apenas por clu-
bes do estado de São Paulo, mas, a par-
tir de 1971, a competição passou a re-
ceber clubes de todo o Brasil. Desde en-
tão, a Copinha, apelido dado a compe-
tição, é um torneio muito observado
por imprensa, torcida, empresários e
clubes, uma vez que é considerada a prin-
cipal oportunidade para se descobrir fu-
turos craques do futebol brasileiro.

Equipes estrangeiras
Entre 1993 e 1997, a FPF convidou

equipes estrangeiras para participarem
da disputa: NEWELS OLD BOYS E
Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uru-
guai), Cerro Porteño (Paraguai), Nagoya
Grampus Eight e Yomiuri Verdy (ambos
do Japão), além das seleções sub-20 do
Japão e da China. Os primeiros clubes
estrangeiros a participarem da compe-
tição foram o Providencia do México
em 1980, o Vélez Sársfield da Argenti-
na em 1981 e 1982 e o Bayern de Mu-
nique da Alemanha em 1985. Como
todas elas caíram na primeira fase, a
organização da Copinha abandonou a
ideia, mas em 2010, uma nova equipe
estrangeira foi convidada para a dispu-
ta: o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em
2014, o Kashiwa Reysol, por motivo
de patrocínio, participou da competi-
ção1 e foi a primeira equipe estrangeira
a passar de fase.

Mudança para Sub-19
Com a criação do Campeonato Bra-

sileiro de Futebol Sub-20, a partir de
2006, a Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior começa a dividir espaço com a nova
competição, que é disputada somente
por clubes pertencentes a série A do
Campeonato Brasileiro. Devido a isso,
a partir de sua 41ª edição em 2010, a
Federação Paulista de Futebol (FPF),
que organiza a competição, regulamen-
ta a competição admitindo times for-
mados por atletas pertencentes à cate-
goria sub-19 e passa a chamá-la de Copa
São Paulo de Futebol Sub-19. Ainda que
não exista a alteração do nome da com-
petição no site da FPF, esta passa a pu-
blicar a competição pela nova nomen-
clatura, sendo divulgada assim pelos
meios de comunicação que fazem sua
cobertura, inclusive as transmissões te-
levisivas de tv aberta e fechada. Na edi-
ção de 2013, a competição voltou a ser
Sub-20.

Curiosidades
Em 1994, a Federação Paulista or-

ganizou a 1ª Supercopa São Paulo de
Futebol Júnior, contendo apenas cam-
peões e vices de edições anteriores. Ten-
do como vitorioso Atlético Mineiro.

Em 1995, seguindo o mesmo esque-
ma, a Federação Paulista organizou a
segunda edição da Supercopa São Paulo
de Futebol Júnior, tendo como vitorio-
so nesta única edição o Palmeiras, que

participou como vice-campeão de 1970,
ao vencer na final o São Paulo, num
jogo que ficou marcado pela batalha
campal promovida por facções de tor-
cedores após o jogo, que resultou na
morte de um torcedor são-paulino.

O Flamengo possui o melhor apro-
veitamento em finais, vencendo as duas
decisões que disputou.

A Copinha só não foi realizada em
1987, por falta de interesse do então
prefeito Jânio Quadros.

Nem sempre a decisão da Copa SP
aconteceu exatamente em 25 de janei-
ro. Houve casos em que a competição
foi disputada antes do mês de janeiro,
ou seja, em dezembro do ano anterior:
1981 (23 de dezembro de 1980), 1982
(19 de dezembro de 1981) e 1983 (18
de dezembro de 1982). A disputa che-
gou a ser decidida em 19 de janeiro
(1989), 20 de janeiro (1979, 1980 e
1985), 22 de janeiro (1984), 23 de ja-
neiro (1976 e 1977), 24 de janeiro
(1988), 26 de janeiro (1986, 1991 e
1997), 31 de janeiro (1990) e até em
21 de fevereiro (1975) e em 6 de março
(1971).

A decisão de 1977 entre Ponte Pre-
ta e Fluminense foi marcada por duas
peculiaridades: foi a primeira vez que
uma final da Copinha era disputada no
Estádio do Morumbi e o jogo serviu tam-
bém como preliminar do amistoso in-
ternacional entre Brasil e Bulgária, que
foi vencido pela Seleção Brasileira por
1 a 0.

Em sete oportunidades, o Campeão
da Copa São Paulo teve 100% de apro-

veitamento nos seus jogos:
Atlético Mineiro em 1976: 3 parti-

das.
Internacional em 1980: 6 partidas.
Portuguesa em 1991: 9 partidas.
Corinthians em 1999: 7 partidas.
São Paulo em 2000: 7 partidas.
Corinthians em 2012: 8 partidas 9
Santos em 2014: 8 partidas.
Só em quatro anos os times paulistas

não estiveram presentes nas finais. Nes-
tas ocasiões houve confrontos entre:

Fluminense e Botafogo em 1971,
ambos cariocas e o campeão foi o Flu-
minense.

Internacional e Atlético Mineiro em
1980, entre mineiros e gaúchos e o cam-
peão foi o Internacional.

América Mineiro e Cruzeiro em
1996, ambos mineiros e o campeão foi
o América-MG.

Flamengo e Bahia em 2011, entre
cariocas e baianos e o campeão foi o
Flamengo.

O Bahia foi o primeiro clube do
Nordeste a chegar na final da Copinha,
na edição de 2011.

O Goiás foi o primeiro clube da re-
gião centro-oeste a chegar na final da
competição, na edição de 2013.

O Rondonópolis e o Goiás são os
únicos times da região Centro-Oeste a
ter um artilheiro na Copa São Paulo de
Futebol Júnior: Valdívia na edição de
2012 e Erik na edição de 2013, ambos
marcaram oito gols.

Na edição de 2014, pela primeira
vez, uma empresa adquiriu os naming
rights da competição, foi a japonesa
Hitachi.10

Pacaembu recebe a final da Copinha entre Corinthians e Botafogo-SP (Foto: Rodrigo Faber)

fonte das matérias: globoesporte.globo.com/



JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
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RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III
DA NOVA ERA

O PLANETA X  OU NIBIRU -
TAMBÉM ESTÁ INFLUENCIANDO
NA ALTÍSSIMA ONDA DE CALOR

Ultimamente temos sofrido uma in-
tensa e insólita onda de calor que é algo
absolutamente anormal.

São diversos os fatores que contri-
buem para a elevação da temperatura.
O desregramento e a incúria humana
em sua tenaz e obstinada ação predató-
ria contra o ecossistema, tais como, o
indiscriminado desmatamento das flo-
restas, o uso descontrolado de energia
fóssil, o intermitente lançamento na
atmosfera de toneladas diárias dos po-
luentes produzidos pela industrialização,
tanto pelas chaminés, quanto pelas vias
hídricas, e o imensurável conjunto de
detritos que são deixados no planeta
inteiro, sem que haja uma coerente e
eficaz medida antipoluente. Até mes-

EXCELENTE SEMANA, REPLETA DE PAZ E HARMONIA!
mo detritos atômicos utilizados nas di-
versas áreas, e o que é mais aterrador, as
detonações experimentais das bombas
atômicas, não só no subsolo do planeta
e áreas abertas, mas também, o delibe-
rado assassinato em massa produzido
pelos terríveis projéteis atômicos que
liquidaram com milhares de pessoas no
Japão.

Temos ainda, além dos exemplos
citados acima, a poluição sonora e a
poluição visual, somadas ao mais pesa-
roso meio de poluição que poucas pes-
soas sabem, mas eu vou citar: a polui-
ção mental!

Em todos os momentos são lança-
das na atmosfera, ou mais propriamen-
te, no campo etérico-astral do Planeta
Terra, milhares de toneladas de mias-
mas, essências deletérias e formas de
pensamentos negativos, advindos da
mente de tantos bilhões de seres huma-
nos, produzidos pelo rancor, ódio, ma-
ledicência, inveja, ciúmes, prepotência,
e toda gama de preceitos anti-cristicos.
Este tipo de poluição mental somado
com o tipo de poluição física, resulta
um estado vibracional pesaroso e tre-
mendamente corruptivo, cujas conse-
quências no âmbito do equilíbrio plane-
tário cósmico resultam nesses fenôme-
nos desastrosos, pois é a maneira pela
qual a nossa querida Mãe Gaia - Planeta
Terra – (saiba que o Planeta em si é um
corpo celestial vivo), tem que se livrar,
daí os espasmos (chuvas torrenciais,
tufões, relâmpagos, etc.) e as sacudide-
las (terremotos, maremotos, etc.).
Dentro desse aspecto decorrem as epi-
demias e as doenças de todos os tipos
classificadas e catalogadas pela medici-
na, pois os seres humanos que vibram
nessa onda da qual resulta a energia do
medo, se vêm com seus sistemas imu-
nológicos quase que totalmente enfra-
quecidos. Aliás, ressalto que o ebola se
propaga pela energia do medo. Quem
não tem medo, não tem problema ne-
nhum com o vírus ebola e muito menos
de outros tipos de vírus.

Eis que no momento, estamos sen-
tindo o que os cientistas dentro da ótica

física entendem por efeito estufa, no
que se refere à poluição física. Então, a
isso ratifico, juntando-a ao efeito polu-
ente mental já é o suficiente para so-
frermos as consequências deletérias que
estamos experimentando.

Porém, não ficamos somente nes-
ses aspectos, pois vou informar-lhe que
um outro agente provocador dessa onda
de calor que nos assola no momento,
vem do campo etérico-astral, através
da influência do Astro que Ramatis de-
signa de Higienizador ou Intruso, ou seja,
o PLANETA X ou NIBIRU (ou HER-
CÓLUBUS).

Muitas pessoas já ouviram falar so-
bre esse astro, mas a maioria ainda não
despertou para a realidade de que esta-
mos próximos do momento em que a
órbita do Planeta X cruzará no espaço
cósmico com os Planetas do nosso Sis-
tema Solar. Aliás, já publicamos aqui
nesta coluna, a Carta dos Irmãos de Ni-
biru (Entidades que governam o Plane-
ta X), dentre outras matérias sobre a
influência desse astro na verticalização
da Terra. Mais uma vez, advertimos que
esse astro predito nas profecias de João
- O Evangelista, por Nostradamus em
suas célebres Centúrias, nos escritos do
povo Essênio, dos Incas - povos rema-
nescentes da Atlântica e, tantos e tan-
tos outros.

Aqui Ramatis nos informa que “a
influência cada vez mais forte desse
Astro Higienizador que pode ser cha-
mado também de Intruso, pois não faz
parte do nosso sistema solar, tem um
volume de 3.200 vezes maior do que a
Terra e não é referente à massa rígida
daquele orbe, cujo núcleo resfriado é um
pouco maior que a crosta terráquea.
Estamos tratando da sua natureza eté-
reo-astral, do seu campo radiante e ra-
diativo, que é o fundamento principal
de todos os acontecimentos no “fim
dos tempos”. É o volume do seu con-
teúdo energético, inacessível à percep-
ção da instrumentação astronômica ter-
restre, mais conhecido e até fotografa-
do pelos observatórios de Marte, de Jú-
piter e de Saturno, cujas cartas sidéreas

registram principalmente a natureza e
o volume das auras dos mundos obser-
vados. A composição do magnetismo
etéreo-astral desse planeta, em compa-
ração com o mesmo campo de forças
da Terra, é indescritível efervescência
de assombroso potencial energético, e
ultrapassa, então, de 3.200 vezes o
mesmo conjunto terráqueo. Inúmeras
estrelas que os astrônomos situam no
céu variam, também, quanto aos seus
núcleos rígidos e sua aura etéreo-astral
que, dotadas muitas vezes de igual volu-
me material, diferenciam-se em milha-
res de vezes quanto ao volume áurico.

O campo mineral do núcleo rígido
do astro em questão é também mais
compacto e poderosamente mais radia-
tivo sobre o do vosso planeta. A sua
área de ação é muitíssimo maior, quer
em sentido expansivo, quer em profun-
didade magnética. A sua composição
quimio-física supera o potencial ener-
gético original do vosso orbe, pois é
mundo mais primitivo, qual usina de
energias superativadas e em ebulição,
enquanto que o magnetismo terrestre já
é algo exaurido, na sequência do tempo
em que se condensou”.

Seguiremos nas próximas edições,
informando maiores detalhes sobre a
passagem pelo nosso Sistema Solar do
Planeta X, o qual está decisivamente
influenciando também, no aquecimen-
to global do Planeta Terra, daí essa alta
onda de calor externo, mas que podem
prestar a atenção, assola também nosso
corpo de dentro para fora, pois a fun-
ção desse astro que cruza nosso Sistema
Solar a cada 6.666 anos, é o de auxiliar
a evolução da humanidade terrícola,
conforme os desígnios superiores do
Mais Alto Astral, que são os Engenhei-
ros Siderais que plasmam o pensamento
de DEUS PAI+MÃE CRIADOR VI-
TAL!

Fonte que subsidia nossas assertivas
sobre o Planeta X ou Nibiru:

-Livro: MENSAGENS DO ASTRAL
– RAMATIS.

LUZ & PAZ

ABANDONO  DE  EMPREGO
TOTAL  HEALTH  LTDA, inscrita no CNPJ sob o  nº 04. 569. 945/

0001-80, sita à  Av. Professor Vicente Quirino nº 817, Bairro Apareci-
da – Jaboticabal/SP, solicita o comparecimento do Sr. ANTONIO
LUIS RAYMUNDO, portador da CTPS nº 30216 - Série: 00304; CPF
nº  313.457.228-18, ausente desde 22/11/2014; no primeiro dia útil
após  esta publicação, no intuito de justificar suas faltas, sob pena
de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa cau-
sa do seu contrato de trabalho, conforme dispõe o artigo 482 M
LETRA  I  da CLT.

a.) - TOTAL  HEALTH  LTDA

A construção da nova ponte que
liga o Parque das Araras ao Jardim Santa
Isaura entra em uma nova fase. As
equipes trabalham na construção das
vigas que servirão de sustentação.

“Os funcionários da empresa res-
ponsável pela obra estão preparando as
vigas em um terrenos próximo ao local

Construção da ponte do Parque das Araras entra em nova etapa
Equipes trabalham na construção das vigas

onde serão instaladas. A expectativa é
que a obra seja concluída até o início de
abril”, afirma o prefeito Raul Girio.

O projeto prevê a construção de
uma ponte moderna, que atende as ne-
cessidades dos usuários, sem esque-
cer da segurança. Serão investidos R$
600 mil.

Renovação da Licença de Operação
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL, torna

público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Opera-
ção N° 52001617, válida até 22/01/2019, para Hospital geral; público
ou particular, sito à  RUA  MARECHAL  FLORIANO  PEIXOTO,
1387, CENTRO,  JABOTICABAL/SP.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Apresentação: Bala de Pra-
ta.

Verso de Rodeio: Autor:
Nilson A. Rigo

Alô mulher
Acho que já é hora
Da gente se amar
Coloque a aquela roupa
Que me faz sonhar
Chega de tanta saudade
De amor eu quero te ba-

nhar!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

No dia 28/01, é dia de comemoração e muita alegria, pois ZAIRA ISA-
BEL DETOGNI, comemorará ao lado de seus filhos: Dr. Felipe, Dr. Ma-
theus e Dr. Lucas, mais um ano de vida. Que nesta celebração, tenha sempre
a presença daqueles a quem você ama.  Parabéns por você ser uma pessoa tão
especial! São os votos de seus familiares e de sua amiga TIOLA. Tenha uma
vida longa, próspera e... Feliz Aniversário!

Acontece no próximo dia 27 de janeiro, o aniversário de
MARIANA CAPPATTO IROSDORF. Receberá cumpri-
mentos dos familiares e amigos. MUITAS FELICIDA-
DES!

ISANA SPINA aniversaria dia 26 de janeiro.
Desejamos saúde, paz, harmonia e muitas feli-
cidades!

Aniversaria neste dia 24 de janeiro, ALICE CAPPAT-
TO. Completa mais um aninho de vida, ao lado dos pais
MILTON e LICA. Os avós e familiares desejam... VIVAS,
PARABÉNS E FELICIDADES!

Ivan Brandelli tem muitos motivos para comemorar
seu aniversário no dia 29 de janeiro. Sua família e ami-
gos sentem muito orgulho em compartilhar com você essa
jornada. Que Deus, nosso Pai, ilumine ainda mais seu
caminho, para que possa conquistar todos os seus so-
nhos. Parabéns!

MATHEUS H. CROTI
Conheça o modelo Matheus

H.Croti, um fascinante rosto que
surge no cenário da moda. O ga-
rotão reside em Araraquara/SP,
tem 20 anos, 1.83 de carisma e
simpatia, profissionalismo e hu-
mildade e descendência italiana.
Seu signo é  peixe e a revelação
2015 é sem dúvida a  nova aposta
masculina da CP Models Agency.
A beleza do talento é construída
sem nenhum recurso estético, mui-
to pelo contrário, seu corpo defi-
nido é modelado em exercícios fí-
sicos, alimentação saudável e au-
las de jiu jitsu. Apesar de um rosto
prá lá de bonito, o que marca são
suas sobrancelhas grossas, acom-
panhadas de um olhar verde água
hipnotizador.

Matheus já fez diversos desfi-
les, clipe, tem o título de Garoto
Primavera e até já estrelou em co-
mercial de TV.

Será que tem futuro? Está na
cara que sim!!!

Guardem bem este rosto na
memória, ele vai dar muito o que
falar. Apostem!

Agradecimento: Edison Vieira

A Secretaria de Educação in-
forma aos pais ou responsáveis
que, as aulas do ensino funda-
mental serão retomadas no dia 04
de fevereiro. Cerca de 5 mil estu-
dantes devem retornar às salas
de aula.

Volta às aulas: rede municipal
retoma aulas dia 04 de fevereiro

As creches já estão abertas para
receber os alunos do ensino in-
fantil, proporcionando tranquilida-
de aos pais que precisam traba-
lhar.

Para mais informações, o tele-
fone de contato é (16) 3209-2469.PROMOÇÃO: Segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

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

mingo - 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 namoran-
do há algum tempo, não há o menor
indício de que um pedido de casamen-
to esteja por vir. Um dia, Malu perce-
be que faltam algumas camisinhas no
estoque pessoal de Samuel e logo de-
duz 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 (Su-
zana Pires) e a religiosa Maria (Tatá
Werneck) também estão na jogada e

esperam um relacionamento mais sé-
rio do rapaz. A partir daí, as três vão
poupar esforços para conquistar a pre-
ferência do amado.

VENHA CONHECER OS MODELOS
SHINERAY EM NOSSA LOJA!!!

PREÇOS ESPECIAIS !!!

GUSTAVO C. BERLINGIERI... que esta comemoração natalícia,
traga muitas realizações, sempre regada a saúde e prosperidade nas
fronteiras da vida. Familiares e amigos o FELICITAM pelo dia 25
de JANEIRO. PARABÉNS!

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 24 DE JANEIRO DE 2.015
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

O game é uma mega aventura, na
qual a missão dos jogadores é ajudar o
Nikito a recuperar os biscoitos rouba-
dos pelo Buba e perdidos em mundos
diferentes. São três fases: a Floresta
Mágica, a Caverna dos Cristais e a Fá-
brica Maluca.

O game é super emocionante. Niki-
to terá que passar por trampolins e pla-
taformas flutuantes, além de enfrentar
um exército de monstrinhos, chuva de
chamas e o chão se desfazendo aos seus
pés. Mas os foguetes espalhados pelo
percurso e o super pulo de macaco, além
do escudo protetor e o imã de bolachas
o ajudam nessa tarefa.

Venha se aventurar no novo mundo
da Nikito. É diversão total!

Nikito lança game Caça-Biscoitos
Conheça o novo Mundo Nikito e

prepare-se para a diversão total!
A Zabet, marca de biscoitos da M.

Dias Branco, apresenta o novo jogo do
Nikito: Caça-Biscoitos. O game pode
ser acessado através do site
www.nikito.com.br e também está dis-
ponível para download na AppStore ou
GooglePlay na versão para celular. Seu
trailer pode ser conferido no link ht-
tps://www.sendspace.com/file/it0i2c.

A criação do game mostra a preocu-
pação da marca em acompanhar a evolu-

ção do mercado e trazer sempre novida-
des aos seus consumidores. “Toda criança
gosta de jogos, por isso desenvolvemos o
Caça-Biscoitos, é uma maneira de aten-
dermos uma demanda do nosso público e
prolongar a experiência dele no mundo
de Nikito”, complementa Vanessa Costa,
gerente de produto da marca.

O site é de simples navegação. Na
tela inicial já é possível visualizar o jogo.
Ao clicar no menu, o jogador pode co-
nhecer os personagens, o ranking e ver
mais detalhes sobre a linha de produtos.

SAC Nikito: 0800 702 1118
Sobre Nikito - A marca Nikito per-

tence ao portfólio de marcas da M.Dias
Branco S.A. Indústria e Comércio de
Alimentos, companhia listada no Novo
Mercado da BM&FBovespa sediada em
Eusébio (CE). A companhia produz e
comercializa biscoitos, massas, farinha
e farelo de trigo, margarinas e gorduras
vegetais, snacks e bolos. É líder de mer-
cado em biscoitos e massas no Brasil e é
a sexta em massas e a sétima em biscoi-
tos no ranking global por faturamento.
Suas operações geram mais de 16 mil
empregos diretos em diferentes regiões,
refletindo o seu compromisso com fa-
tores importantes para o desenvolvi-
mento econômico e social do país.

Com o tema “Proteger a infância é
acreditar no futuro”, a Legião da Boa
Vontade (LBV), iniciou em 5 de janei-
ro, a edição 2015 de sua Campanha Cri-

ança Nota 10. A iniciativa que contri-
bui para a manutenção dos programas
socioassistenciais que desenvolve em
todo o Brasil, visa mobilizar a socieda-
de e os meios de comunicação em prol
do incentivo ao protagonismo infanto-
juvenil, da proteção dos direitos de cri-
anças e adolescentes de famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social e ao
combate à exploração e ao trabalho in-
fantil.

Os beneficiados são os estudantes das
unidades educacionais da Legião da Boa
Vontade em Belém/PA, Curitiba/PR, Rio
de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Taguatin-
ga/DF, além das crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos que participam dos pro-
gramas Criança: Futuro no Presente! e
Jovem: Futuro no Presente!, promovi-
dos nos Centros Comunitários de Assis-
tência Social da Instituição, localizados
em dezenas de cidades brasileiras. A
campanha também favorece os partici-
pantes da EJA — Educação de Jovens e
Adultos (São Paulo/SP) — e do Projeto
de Apoio a Ex-alunos, na cidade de Curi-
tiba/PR e beneficia ainda, estudantes aten-
didos por organizações parceiras da LBV.

Com essa ação, a LBV amplia o tra-
balho de suas unidades de atendimento
em que é oferecido o apoio necessário
para que crianças e adolescentes possam
aprender mais e desenvolver habilidades,
longe das ruas ou do isolamento.

A campanha entregará nos meses de
janeiro e fevereiro 17 mil kits de mate-
rial escolar e pedagógico, além de 30

Para a LBV, educar alimenta o futuro!
Iniciativa beneficia crianças e adolescentes de famílias de baixa renda

Frases
A vaidade mostra a beleza do corpo,

os vícios mostram a ferrugem da alma.
Os olhos de enxergar percebem atri-

butos, os olhos de ver percebem virtu-
des.

O abraço pode ser de amor, mas pode
ser para medir sua envergadura, para o
ataque que virá em seguida.

P/ ARMSTRONG LIBERATO
GARCIA DE MOURA

A mentira é como fogo de palha,
mas queima o bastante para ferir a ver-
dade.

Quando alguém lhe der tapinhas nas
costas, cuide para que não esteja lhe
batendo com a bainha da faca.

Amigo falso, é como armadilha per-
feita, sempre funciona.

Desviamos das pedras do caminho,
e tropeçamos nas que temos na mão.

Se dizer a verdade fosse tão fácil,
como é tão fácil dizer a mentira, a ho-
nestidade seria imutável.

O amor pode se tornar falso, o ódio
sempre será verdadeiro.

Se você quer saber se está certo ou
errado, ouça o conselho de um inimigo.

O grito da fome, faz despertar o gi-
gante da guerra.

No mundo há três espíritos, o ma-
lígno, o do Céu e o humano

Quem não pega a filha no colo, vai
pegar a filha no colo de outro.

Um inimigo pode te fazer mal, mas
só um amigo é capaz de te destruir, pois
te conhece bem.

Esqueça tudo isso, mas nunca rejeite
o conselho de uma mãe.

A meu pai - João Garcia de Moura.

As altas temperaturas do verão re-
querem cuidados com os animais domés-
ticos. De acordo Diego Favero, médico
veterinário e especialista em Produtos
da UCBVET Saúde Animal, cães e ga-
tos não suam, como os humanos, por
isso, têm maiores dificuldades em dimi-
nuir a temperatura do corpo. Entre as
recomendações do especialista está pas-
sear com o pet apenas em períodos do
dia em que o calor é mais ameno.

“O sol forte castiga o animal, que
pode sofrer fadiga, desidratação e até
queimadura nos coxins, que são aquelas
almofadinhas das patas. Descanso na
sombra e pausas para beber água tam-
bém são necessários”, diz. Para não de-
pender de bebedouros públicos, Favero
indica que o dono sempre leve um reci-
piente e uma garrafa com água.

Cuidado com piscinas
Ainda de acordo com o médico ve-

Altas temperaturas do verão
exigem cuidados com pets

terinário, quem tem piscina em casa pode
deixar o pet se refrescar, desde que não
seja por longos períodos e que tenha
supervisão de uma pessoa, para evitar
acidentes. “Também se deve ficar aten-
to à ingestão da água, que é carregada de
cloro e outras substâncias químicas pre-
judiciais à saúde. Após retirar o animal
da piscina, o dono deve banhá-lo e secá-
lo bem, pois a pelagem molhada por
muito tempo pode ocasionar doenças”,
afirma.

Já dentro de casa, o ideal é deixar
os animais à vontade. “A troca de água
frequente e o acesso a espaços com
sombras são importantes para o bem-
estar do pet. Gatos, por exemplo, não
costumam se hidratar constantemen-
te. Um bebedouro com o líquido cor-
rente pode ser uma boa opção para
chamar a atenção deles”, conclui Fa-
vero.

QUALLY  CITRUS  SUCOS  LTDA-ME, torna público que rece-
beu  da CETESB a  Licença de Instalação  nº 52000365 e requereu a
Licença de Operação para  produção de refresco de frutas ou de
outros vegetais, à Rua Doutor Neves  nº 694, Bairro Maria de Lour-
des, Jaboticabal - SP.

Para quem tem filhos, um dos mai-
ores gastos no início do ano é com a
compra do material escolar. Mas, de-
vido à falta de educação financeira, as
despesas se acumulam e as famílias se
perdem em meio a tantas contas para
pagar, muitas vezes, ultrapassando o
limite de seu orçamento financeiro.

A maior dúvida é como economi-
zar sem ter que abrir mão de obter os
itens que as crianças necessitam. Para
começar, sempre recomendo que pen-
sem o quanto precisam trabalhar para
conseguir o seu salário. A partir daí,
fica fácil valorizar esse dinheiro, apren-
dendo a pesquisar preço e, principal-
mente, a negociar os valores das com-
pras.

Então, o primeiro passo é reali-
zar um diagnóstico da vida finan-
ceira da família, para saber exata-
mente quais são os ganhos e gastos
mensais e quanto poderá dispor
para a aquisição do material esco-
lar. É fundamental ir às compras com
antecedência para não precisar ser
obrigado a pagar mais caro de últi-
ma hora. Elaborei algumas orienta-
ções sobre o assunto. São elas:

1. Procure conversar com outros
pais e tentar fazer a compra em con-
junto, pois, assim, a probabilidade de
conseguir preços menores aumenta;

2. Junte o material escolar do ano
anterior e veja a possibilidade de reu-
tilizá-los. É possível ainda reaprovei-
tar livros didáticos do filho mais ve-
lho para o mais novo, se for o caso. Se
não der, faça uma boa ação e doe o
material para crianças ou jovens de
famílias que não possuem condições

Como economizar na compra
do material escolar

de comprá-los;
3.Faça uma lista do que se precisa

comprar, para não se perder e acabar
rendendo-se aos impulsos consumis-
tas, deixando de economizar;

4. Converse com os filhos antes de
sair às compras, explicando a situação
em que a família se encontra e quanto
poderão gastar com os materiais. Caso
contrário, será muito fácil ceder aos
desejos deles e, com isso, gastar mais
do que o planejado;

5. Quando estiver na loja, seja sin-
cero e explique ao vendedor de forma
clara o que você precisa, buscando
sempre a melhor opção de pagamen-
to. Sempre pergunte quanto aquele
produto custa à vista? Isso proporci-
onará bons descontos. Se tiver que
pagar a prazo, veja se as parcelas ca-
berão no orçamento mensal.

Comprar materiais escolares requer
cuidados, mas o investimento vale a
pena, pois é o que dará a base neces-
sária para os estudos. Preocupar-se
em economizar sem deixar de propor-
cionar o que a família precisa, faz par-
te do processo de educação financei-
ra. Passe esses ensinamentos aos pe-
quenos, pois, se aprenderem agora, se
tornarão adultos mais conscientes e
saudáveis financeiramente. Bom iní-
cio de ano a todos!

Reinaldo Domingos é educador e
terapeuta financeiro, presidente da
DSOP Educação Financeira, Abe-
fin e Editora DSOP, autor do best-
seller Terapia Financeira, dos lan-
çamentos Papo Empreendedor e Sa-
bedoria Financeira, entre outras
obras.

ASSISTENTE SOCIAL
Contrata-se com experiência na área da

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

mil conjuntos de uniformes. A ajuda ser-
ve de motivação para as crianças e ado-
lescentes prosseguirem com os estudos,
além de representar um importante
apoio aos pais que não têm recursos para
adquirir o material escolar. Os kits são
compostos de acordo com a faixa etá-
ria dos estudantes. Entre os diversos
itens, há estojo, lápis preto e de cor,
canetas, apontador, borrachas, tesoura,
tubos de cola, tinta guache, cadernos,
mochila, régua, dicionário da língua
portuguesa (com a nova ortografia) e
de inglês.

Educar com Espiritualidade Ecumê-
nica

A base e o diferencial de todas as
ações socioassistenciais e educativas da
LBV são a Pedagogia do Afeto e a Peda-
gogia do Cidadão Ecumênico, que con-
ceituam a linha educacional da Institui-
ção aplicada com sucesso em suas uni-
dades de atendimento. Essa proposta,
criada pelo educador Paiva Netto, leva
em conta o sentimento do indivíduo sem
perder de vista uma formação intelec-
tual de excelência. Essa abordagem se
fundamenta no desenvolvimento inte-
gral do ser humano, uma vez que o con-
templa em suas dimensões física, psico-
lógica, espiritual e social. Com isso, edu-
candos e demais atendidos em diversifi-
cados programas são incentivados a de-
senvolver e reconhecer seus valores e
talentos. Ambiente livre de violência e
índice zero de evasão escolar estão en-
tre os resultados da linha pedagógica da
Instituição.

Para saber mais sobre a LBV, acesse
o site www.lbv.org ou ligue para 0800
055 50 99.

O Procon estadual de São Paulo
preparou algumas orientações para
quem vai passar o Carnaval fora da
capital. O planejamento é o ponto
de partida, seguido pela pesquisa
de preço, seja qual for a opção es-
colhida.

Agências de viagens
No caso de pacotes de viagens,

é importante verificar o custo do
pacote e os serviços inclusos. Ler
atentamente o contrato e as condi-
ções de cancelamento. No caso de
viagens internacionais, conferir o
câmbio e a documentação neces-
sária (passaporte válido, visto, etc.).
Para qualquer destino, guardar uma
via do contrato datada e assinada
e todos os prospectos, anúncios e
folhetos publicitários.

Aluguel de casa ou apartamento
Para quem vai alugar uma casa

ou apartamento, é preciso vistoriar
o local, de preferência com o pro-
prietário ou representante, e relaci-
onar por escrito as condições ge-
rais do imóvel. Pegar referências
pela internet e informações com
pessoas que já tenham ocupado o
local.

Informar-se sobre formas de pa-
gamento, retirada de chaves e ter
os contatos do proprietário ou da
empresa de locação. O Procon-SP
não aconselha o pagamento inte-
gral da locação e recomenda a exi-
gência de confirmação de recebi-
mento, além de guardar recibos e
outros documentos que compro-
vem a transação.

Avião
Para quem for viajar de avião,

em caso de atrasos ou cancelamen-
tos, o consumidor deve procurar o
responsável pela aviação civil den-
tro do aeroporto ou o balcão de
embarque da companhia. De acor-
do com as regras da Agência Naci-
onal de Aviação Civil (ANAC), a
partir de uma hora de atraso a em-
presa tem que garantir acesso à in-
ternet e telefonemas.

A partir de duas horas, o passa-
geiro pode exigir alimentação. Mais
de quatro horas, a companhia tem
que disponibilizar acomodação ou

Procon-SP orienta sobre
viagens no Carnaval

O que é preciso saber antes de adquirir pacotes de

viagens, aluguel de casas e compra de passagens

hospedagem e transporte. O pas-
sageiro, no caso de cancelamento
da passagem, também tem direito a
receber reembolso integral, inclu-
indo a tarifa de embarque. Ou pode
remarcar o voo para outra data e
horário. Também é possível embar-
car no próximo voo, da mesma em-
presa, se houver lugar disponível
para o mesmo destino.

Ônibus
Se a opção foi viajar de ônibus,

a desistência da viagem deve ser
comunicada com até três horas an-
tes do embarque. O reembolso será
em dinheiro ou crédito, conforme
escolha do consumidor. Se o pas-
sageiro não comparecer nem fizer
declaração de desistência, perde-
se o direito ao reembolso, mas fica
mantida a validade do bilhete para
remarcação ou transferência em até
um ano, contado a partir da primei-
ra emissão.

A transportadora não pode co-
brar por bagagens de até 30 quilos.
Em caso de atraso superior a uma
hora, a empresa deve providenciar
o embarque em outra companhia
com serviços equivalentes, se o
consumidor concordar. Para atrasos
de mais de três horas, a empresa
deve arcar com alimentação e hos-
pedagem dos passageiros, quan-
do for o caso.

Bagagem
Tanto para viagens aéreas ou

terrestres, é importante identificar
a mala por dentro e por fora com o
nome da cidade de origem e de des-
tino. Amarrar laços ou lenços aju-
da a reconhecer a bagagem.

Guardar o comprovante emitido
pela companhia aérea ou empresa
de ônibus. Excesso de bagagem
pode ser cobrado. É preciso ver com
antecedência o limite de peso ou
volume determinado pelas empre-
sas. Levar documentos e objetos
de valor na bagagem de mão. Em
caso de problema, procure a em-
presa responsável pelo transpor-
te.

No caso de viagens aéreas, con-
fira que objetos são permitidos
como bagagem de mão e bagagem
despachada, tanto em voos domés-
ticos, quanto nos internacionais.

Se o consumidor não conseguir
resolver o problema em nenhum
dos casos, ele pode procurar o Pro-
con-SP (151 ou
www.procon.sp.gov.br) ou o Pro-
con de sua cidade.

Fundação Procon-SP



REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE COMPRA, SERVIÇOS E PESSOAL

A Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal - AAPROCOM, pessoa jurídica
de direito privado sem fins lucrativos, CNPJ nº 60.242.609/0001-07, com sede na Rua Getúlio Vargas nº 91, bairro
Sorocabano, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, qualificada como OSCIP, conforme processo MJ nº 08071.021332/
2014-18, Despacho da Diretoria da Secretaria Nacional de Justiça de 18/09/2014, publicado no Diário Oficial da
União em 22/12/2014, em atendimento aos preceitos legais, torna público que, referente ao Termo de Parceria 001/
2014, que firmou com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal em 31/12/2014, o presente regulamento norteará os
procedimentos adotados pela entidade para a realização de compras, contratação de serviços e de pessoal, necessá-
rios para o desenvolvimento, manutenção e operacionalização do referido Termo de Parceria.

Art. 1º. O presente regulamento aplica-se aos procedimentos adotados pela entidade para realização de compras,
contratação de serviços e de pessoal pela OSCIP  - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de
Jaboticabal - AAPROCOM, a seguir denominada simplesmente AAPROCOM.

Parágrafo único. As compras serão centralizadas pela Coordenadoria Administrativa.
Das Compras - Definição
Art. 2º. Para fins do presente regulamento, considera-se compra toda aquisição, a título oneroso, de materiais de

consumo e bens permanentes para fornecimento de uma só vez ou em parcelas, com a finalidade de suprir a
AAPROCOM com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Do Procedimento de compras
Art. 3º. O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas:
I. requisição de compras; II. seleção de fornecedores; III. emissão do Edital de compra; IV. solicitação de

orçamentos; V. apuração da melhor oferta com emissão do Relatório de Aprovação da Compra; e VI. emissão do
pedido de compra.

Art. 4º. O procedimento de compras terá início com o recebimento da requisição de compra, assinada pelo
responsável da área requisitante, precedida de verificação pelo requisitante de corresponder a item previsto no
orçamento do projeto a que se referir e que deverá conter as seguintes informações:

I. descrição pormenorizada do material ou bem a ser adquirido; II. especificações técnicas; III. quantidade a ser
adquirida; IV. regime de compra: rotina ou urgente; V. informações especiais sobre a compra.

Art. 5º. Considera-se de urgência a aquisição de material ou bem, com imediata necessidade de utilização ou no
atendimento que possa gerar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços e equipamentos.

§ 1º. O setor requisitante deverá justificar a necessidade de adquirir o material ou bem em regime de urgência.
§ 2º. A Coordenadoria Administrativa poderá dar ao procedimento de compras o regime de rotina, caso conclua

não estar caracterizada a situação de urgência, devendo informar o requisitante dessa decisão.
Art. 6º. A Coordenadoria Administrativa deverá selecionar criteriosamente os fornecedores que participarão da

concorrência, considerando idoneidade, qualidade e menor custo, além da garantia de manutenção, reposição de
peças, assistência técnica e atendimento de urgência, quando for o caso.

Parágrafo único. Para fins do disposto no “caput” deste artigo, considera-se menor custo aquele que resulta da
verificação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado, que além de
termos monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas envolvendo, entre outros, os seguin-
tes aspectos:

1.custos de transportes e seguro até o local da entrega; 2.forma de pagamento; 3.prazo de entrega; 4.custos para
operação do produto, eficiência e compatibilidade; 5.durabilidade do produto; 6.credibilidade mercadológica da
empresa proponente; 7.disponibilidade de serviços; 8. eventual necessidade de treinamento de pessoal; 9. qualidade
do produto; 10. assistência técnica; e 11. garantia dos produtos.

Art. 7º. O processo de seleção compreenderá a cotação entre os fornecedores que deverá ser feita da seguinte
forma:

I. compras com valor estimado de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mínimo de 03 (três) cotações de diferentes
fornecedores, obtidas por meio de pesquisa de mercado, por telefone, fax ou e-mail, registradas em mapa de
cotações; II. compras com valor estimado acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mínimo de 03 (três) cotações de
diferentes fornecedores, registradas em mapa de cotações e necessariamente acompanhado da confirmação escrita
dos fornecedores por fax, carta ou e-mail.

§ 1º. Para as compras realizadas em regime de urgência serão feitas cotações, por meio de telefone, fax ou e-mail,
independentemente do valor.

§ 2º. Quando não for possível realizar o número de cotações estabelecido no presente artigo, a Coordenadoria
Administrativa poderá autorizar a compra com o número de cotações que houver, mediante justificativa escrita.

Art. 8º. A melhor oferta será apurada considerando-se os critérios contidos no art. 6 e seu parágrafo único do
presente Regulamento e será apresentada à Coordenadoria Administrativa, a quem competirá, exclusivamente,
aprovar a realização da compra.

Art. 9º. Após aprovada a compra, Coordenadoria Administrativa emitirá o Pedido de Compra, em três vias,
distribuindo-as da seguinte forma:

I. uma via para o fornecedor; II.uma via para o Setor requisitante; III.uma via para o arquivo da Coordenadoria
Administrativa.

Art. 10. O Pedido de Compra corresponde ao contrato formal efetuado com o fornecedor e encerra o procedi-
mento de compras, devendo representar fielmente todas as condições em que foi realizada a negociação.

Parágrafo único. O Pedido de Compra deverá ser assinado pela Coordenadoria Administrativa.
Art. 11. O recebimento dos bens e materiais será realizado pelo Setor designado para tal, responsável pela

conferência dos materiais, consoante as especificações contidas no Pedido de Compra e ainda pelo encaminhamento
imediato da Nota Fiscal ou Documento Comprobatório à Coordenadoria Administrativa.

Das compras e despesas de pequeno valor
 Art. 12. Para fins do presente Regulamento, considera-se compra de pequeno valor a aquisição de materiais de

consumo ou outras despesas devidamente justificadas cujo valor total não ultrapasse R$ 400,00 (Quatrocentos
reais), as quais deverão ser pagas através de fundo fixo de caixa constituído para esse fim.

Art. 13. As compras e despesas de pequeno valor estão dispensadas do cumprimento das etapas definidas neste
Regulamento.

Art. 14. As compras e despesas de pequeno valor serão autorizadas pelo responsável da área requisitante
diretamente no comprovante fiscal respectivo, preferencialmente Nota Fiscal nominal à AAPROCOM.

Do fornecedor exclusivo
 Art. 15. A compra de materiais de consumo e bens permanentes fornecidos com exclusividade por um único

fornecedor está dispensada das etapas definidas nos inciso II e III do art. 3º do presente Regulamento.
Art. 16. A Coordenadoria Administrativa deverá exigir declaração do fornecedor ou consultar sindicatos, associ-

ações de classe e outros órgãos afins, para comprovar a condição de exclusividade do fornecedor.
 § 1º. A condição de fornecedor exclusivo será atestada pela Coordenadoria Administrativa com base no referido

no “caput” deste artigo e aprovada pela Diretoria.
 § 2º. Obras de autor, como livros, CDs, fotos, telas e outros, ficam dispensadas dos procedimentos descritos

neste regulamento.
Da contratação de serviços - Definição
Art. 17. Para fins do presente Regulamento considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada

utilidade de interesse da AAPROCOM, por meio de processo de terceirização, tais como: conserto, instalação,
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade,
seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos especializados, produção de eventos
esportivos, serviços gráficos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação ou ampliação.

Art. 18. Aplicam-se à contratação de serviços, no que couber, todas as regras estabelecidas nos artigos “Das
Compras” do presente Regulamento, com exceção dos serviços técnico-profissionais especializados que ficam
dispensados da exigência estabelecida no art. 7 do presente Regulamento.

Dos Serviços Técnico-Profissionais Especializados
 Art. 19. Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnico-profissionais especializados os

trabalhos relativos a: I. estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; II. pareceres, perícias e
avaliações em geral; III. assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias; IV fiscalização, supervisão ou
gerenciamento de obras ou serviços; VI. patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; VII. treinamen-
to e aperfeiçoamento de pessoal; VIII. prestação de serviços de assistência à saúde em áreas específicas; informá-
tica, inclusive quando envolver aquisição de programas;  X. área que envolve as atividades específicas de atuação da
AAPROCOM (pesquisa, ação educativa, palestrantes, entre outros).

Art. 20. A Coordenadoria Administrativa deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnico-
profissionais especializados, que poderá ser pessoa física ou jurídica, considerando a idoneidade, a experiência, a
confiança e a especialização do contratado, dentro da respectiva área.

Da Contratação de Pessoal
Art. 21. A contratação de pessoal será precedida de realização de Processo Seletivo Simplificado, com publicação

de edital específico para esse fim, atendendo aos Princípios Constitucionais.
Parágrafo único. Poderá excepcionalmente haver contratação em caráter de emergência, para que não haja inter-

rupção do atendimento ao cidadão, devendo ser justificada pela Coordenadoria administrativa.
Das Disposições Finais
 Art. 22. As despesas ordinárias com serviços gerais, tais como: cópias, motoboy, galões de água, dentre outras,

desde que não seja um fornecedor regular, não se submetem as regras de compras e contratações, no entanto, serão
cotadas periodicamente para certificação de que os valores pagos estão de acordo com o preço de mercado.

Art. 23. As despesas de produtos não duráveis, de uso regular da entidade, tais como: produtos de limpeza,
gêneros alimentícios perecíveis estão dispensadas de cotação e serão realizadas com base no preço do dia.

Art. 24. As seguintes hipóteses também dispensam cotação:
a) compra ou locação de bens imóveis destinados ao uso próprio; b) celebração de parcerias, convênios e/ou

termos de cooperação, desde que formalizados por escrito; c) operação envolvendo concessionária de serviços
públicos e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão; e d) aquisição de equipamentos e componentes cujas
características técnicas sejam específicas em relação aos objetivos a serem alcançados.

Parágrafo único: A dispensa da cotação deve ser previamente fundamentada por escrito e ser autorizada pela
Coordenadoria Administrativa da AAPROCOM.

Art. 25. Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela
Diretoria, com base nos princípios gerais de administração.

Art. 26. Os valores estabelecidos no presente Regulamento serão revistos e atualizados pela Coordenadoria
Administrativa, referendada pela Diretoria, se e quando necessário.

Jaboticabal, 22 de janeiro de 2015.
José Lázaro Borges Correa

Presidente
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Lívia Armentano Sargi, estudante nota
1.000, na redação do Enem

Em época de vestibular
nunca foi fácil. Há muita
pressão, concorrência, mas a
jaboticabalense Lívia Armen-
tano Sargi, que é aluna do
Colégio Santo André, foi des-
taque no ENEM e tirou 1000
na redação. Mais de 6 milho-
es de estudantes prestaram o
último ENEM, e desses, 500
mil tiraram zero na redação.
Somente 250 inscritos, conse-
guiram tirar nota máxima.

"Eu sempre lia várias repor-
tagens no estilo “Estudante que
tirou nota mil na redação do
ENEM dá dicas para escrever
bem” e nunca imaginei que fos-
se ser um deles. Mas hoje eu sou,
por mais inacreditável que isso,
ainda soa aos meus ouvidos.
Estar entre os 250, entre mais
de SEIS MILHÕES (!) de par-
ticipantes a terem conseguido
alcançar essa nota, não é mé-
rito só meu. Estudo no Colégio
Santo André desde a segunda
série e não me imaginaria em
outro lugar. O mérito também
pertence, sem dúvida alguma,
a todos os professores, colegas
e funcionários do CSA. Sou

eternamente grata a vocês,
por tudo. Parabéns a vocês por
essa conquista”, enfatizou Lí-
via.

Merece aplausos e respei-
to pela conquista. Ainda, à
reportagem, assim se pro-
nunciou: “Ano de vestibular
não é fácil prá ninguém. A

pressão é imensa e a concor-
rência faz a gente querer
sentar e chorar. Acabamos
criando expectativas surre-
ais prá nós mesmos, e isso é
mais prejudicial do que be-
néfico. Mas se dermos sem-
pre o nosso melhor, parar de
nos contentar sempre com o

básico e buscar, antes de
tudo, acreditar em nós mes-
mos, até as hipóteses mais
loucas podem se tornar ver-
dade. Tanto é que se tornou,
para mim", concluiu Lívia
Armentano Sargi

PARABÉNS LÍVIA!!! SU-
CESSO MERECIDO!
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