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O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, participou da cerimônia de
liberação do primeiro lote de
convênios do Governo do Estado
de São Paulo e prefeituras de
2015, na quinta-feira (26/02).
Jaboticabal foi contemplada com
a liberação de quase R$ 2 milhões,
destinados à construção de uma
pista de skate/parkour e do
programa Melhor Caminho.

Um dos palcos mais
importantes da cultura
jaboticabalense será entregue à
população em breve, após reforma
completa. Equipes trabalham na
pintura, colocação de vidros e nos
arremates finais da obra de
reforma da Concha Acústica.

A expectativa é que a
inauguração aconteça em 30 dias.
“Estive pessoalmente na Concha
Acústica e conferi de perto o
trabalho das equipes. A reforma
entra na fase final e logo será
entregue esse ícone da história
cultural de nossa cidade”, afirma

Obra da Conha Acústica entra em fase de conclusão
Equipes trabalham na pintura e últimos arremates para a inauguração

o prefeito Raul Girio.
O teatro de arena foi

inaugurado para receber os Jogos
Abertos de 1968, realizado em
parceria entre a Prefeitura e o
Lions Clube.

No final da década de 60, a
Concha Acústica foi palco de
grandes shows e festivais de MPB
promovidos pela UNESP.
Centenas de jovens de toda região
puderam prestigiar artistas
renomados como RPM, Hermeto
Pascoal, Capital Inicial, Sá e
Guarabira, Kiko Zambianchi e o
palhaço Bozo.

Raul Girio assina liberação da pista de skate e programa Melhor Caminho

“Para começar o ano são 44
convênios, 40 municípios, cerca
de R$ 20,5 milhões em quatro
áreas distintas: Agricultura e
Abastecimento, Casa Civil, Casa
Militar e Meio Ambiente”,
explicou o governador Geraldo
Alckmin.

O Melhor Caminho beneficiará
a estrada da Graminha (JBT 060),
com investimento de R$ 1,5

milhão. As obras começam na
semana que vem, com previsão de
término em 120 dias de obra.

Serão investidos
aproximadamente R$ 172 mil na
construção da nova pista de skate/
parkour. O recurso deve ser
creditado na conta da prefeitura
em 30 dias para, em seguida, ser
aberta a licitação. “Estou muito
feliz por conquistar estes dois

grandes projetos - um espaço para
nossos jovens se divertirem de
forma saudável e a recuperação de
uma das nossas mais importantes
estradas. Agradeço o empenho do
governador Geraldo Alckmin para
melhorar a nossa Jaboticabal”,
elogia o prefeito Raul Girio.

Melhor Caminho - Melhor
Caminho foi instituído pelo
Decreto nº41. 721, de 17 de abril

de 1997, para a elaboração de
convênios entre a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo e as
Prefeituras Municipais. É
dedicado à execução de obras em
trechos de estradas rurais, para sua
recuperação e conservação. Com
18 anos de existência, o programa
já recuperou mais de 12.000 km
de estradas rurais de terra em todo

o estado de São Paulo.
Pista de Skate - A área de lazer

e práticas esportivas vai ser
construída ao lado do Terminal
Rodoviário. As obras devem ser
iniciadas logo após a conclusão do
processo de licitação. O projeto
prevê uma pista com todos os
obstáculos necessários para a
prática de esportes radicais.

Geraldo Alckmin discursa em cerimônia de liberação Raul Girio cumprimenta governandor Geraldo Alckmin Para a posteridade: Raul Girio e Arnaldo Jardim

Serenidade é o termômetro de
duradouras esperanças

Inspirar confiança é estar
acima de dúvidas

Semear otimismo é colher
bondade e confiança



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo
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Lidar com uma pessoa cínica
requer paciência, tolerância e um
entendimento de que não podemos
mudar essa pessoa. É impossível
fazer alguém agir como gostaríamos,
sem que a mesma tenha o desejo de
mudar e se comportar de modo
diferente.

O que é uma pessoa cínica?
Quais suas características? Uma
pessoa cínica, em sua totalidade, é
inteligente e com humor

O Socialismo Pré - Marxista acha-
se integrado à obra tardia de Marx e
Engels, mas de forma duplamente
distorcida. Ambos fizeram um uso
muito seletivo de seus predecessores
e, além disso, seus textos de
maturidade e tardios não refletem
necessariamente o impacto que
receberam dos primeiros Socialistas

REFLEXÃO - A INFLUÊNCIA  DE  ROBERT  OWEN
em seu período de formação. Assim,
os Saint- Simonianos causaram muito
menos impressão sobre o jovem
Engels do que lhe causariam mais
tarde, ao passo que Cabet, que não
figura nem de passagem no Anti-
Dühring  (em alemão/Herrn
Eugen Dührings Umwälzung der
Wissenschaft) é um livro escrito por
Friedrich Engels, publicado pela
primeira vez em 1878. A primeira
edição saiu em série para um jornal,
em alemão. Este livro foi a
contribuição mais importante de
Engels para a Teoria Marxista.

Contudo, quase desde o começo de
seu trabalho conjunto, Marx e Engels
pinçaram três Pensadores “Utópicos”,
conferindo-lhes uma importância
especial: Saint-Simon, Fourier e
Robert Owen. Nesse aspecto, o Engels
maduro mantém sua avaliação do
começo da casa dos quarenta anos.
Owen destaca-se um pouco em
relação aos outros dois, não só porque
Engels, que mantinha contato estreito

com o Movimento Owenista na
Inglaterra, claramente o apresentou a
Marx (que não poderia tê-lo
conhecido antes, já que as obras do
inglês ainda não estavam traduzidas).
À diferença de como consideram
Saint-Simon e Fourier, Marx e Engels,
no começo da década de 1840
normalmente falam de Owen como
“Comunista”.

Nessa época, como também mais
tarde, Engels ficou muito
impressionado com o bom senso
prático e a maneira pragmática como
Owen projetava suas Comunidades
Utópicas (“do ponto de vista de um
perito, há pouco o que dizer contra
o minucioso planejamento das
instalações”, Werke 20, p.245). Era
evidente que também lhe agradava
a obstinada hostilidade de Owen aos
três grandes obstáculos que se
antepunham à Reforma Social, “a
Propriedade Privada, a Religião e o
Casamento em sua forma atual”.
Acresce que o fato de Owen, ele

próprio um empreendedor
Capitalista e dono de Fábrica,
criticar a Sociedade Burguesa da
Revolução Industrial dava a sua
análise uma especificidade que
faltava aos Socialistas Franceses.
(Engels, que só conheceu os
Socialistas Owenistas na década de
1840, não parece ter tomado
conhecimento do fato de que Owen
também atraíra um substancial apoio
da Classe Operária nas décadas de
1820 e 1830.)

Não obstante, Marx não duvidava
que, com relação à Teoria, Owen
estava bastante abaixo dos Franceses.
O que seus textos tinham de mais
interessante, do ponto de vista
Teórico, tal como no caso dos outros
Socialistas Britânicos que Marx mais
tarde estudou, era sua análise
econômica do Capitalismo, isto é, a
forma como tirava conclusões
Socialistas das premissas e
argumentos da Economia Política
Burguesa.

Texto baseado em livro de Eric
Hobsbawm -

Todas as mulheres gostam de ser
elogiadas, isto é, todos os dias e não
de vez em quando. Graças a Deus que
hoje a nossa sociedade tem
reconhecido que o papel da mulher é
tão importante quanto o papel do
homem, ou seja, a mulher tem o

FELIZ DIA DAS MULHERES
mesmo valor. Mas nem sempre foi
assim, houve épocas em que a mulher
fôra muita desprezada e considerada
sem nenhum valor. A mulher era
tratada como um objeto e vista apenas
como uma boa dona de casa. Quantas
mulheres que não sofreram para
conseguir ser reconhecida, como uma
mulher de valor. Desde Antigo
Testamento a mulher sempre fôra
desprezada e colocada em segundo
plano, elas não tinham liberdade para
nada, nem mesmo podia dar opinião
alguma a respeito de qualquer decisão
que o marido ou pai tomasse, elas
eram obrigadas a obedecer sem falar
uma só palavra. Se falasse, era
considerada rebelde, e tinha de ser
castigada. Quando Jesus veio como
homem neste mundo, Jesus trouxe
dignidade para as mulheres,
mostrando que elas têm o mesmo
direito que os homens. Tanto que
Jesus tratava as mulheres como tratava
os homens. Porque Deus não faz
acepções de pessoas, Deus ama tanto

o homem quanto a mulher, eles são
especiais para o coração de Pai
Celestial. Quando os Fariseus
trouxeram uma mulher apanhada no
próprio ato cometendo adultério,
jogou ela aos pés de Jesus dizendo:
Mestre, nós pegamos esta mulher
cometendo adultério e na lei que
Moisés nos deu, as mulheres adúlteras
devem ser mortas a pedradas. Mas o
Senhor, o que é que diz sobre isso?
Jesus respondeu: Quem de vocês
estiver sem pecado, que seja o
primeiro a atirar uma pedra nesta
mulher! Quando ouviram isso, todos
foram embora, um por um,
começando pelos mais velhos. Ficou
só Jesus e a mulher, Jesus disse:
Mulher, onde estão os teus
acusadores? Não sei Senhor. Pois nem
Eu te condeno, vá e não peques mais!
Esta mulher deve ter se sentido a
pessoas mais importante do mundo,
ela amou tanto a Jesus que nunca mais
voltou a cometer pecado, se tornou
uma serva fiel do Deus Altíssimo.

Todas as mulheres dessa época
passaram a ser respeitadas e a ter o
mesmo direito que os homens. Jesus
mostrou que ninguém é maior que o
outro perante aos olhos de Deus. Hoje
a mulher tem muito mais participação
na sociedade e tem sido uma bênção
para a glória de Deus. Que o nosso
Deus continue usando essas mulheres
vitoriosas em Cristo Jesus, que
verdadeiramente tem se colocado na
presença Dele para ser um canal de
bênçãos na vida de outras pessoas e
principalmente na vida de seus
familiares, mui queridos. Mulheres
vitoriosas, que o Senhor possa
derramar todos os tipos de bênçãos
sobre vocês e que a mão do Senhor
esteja sempre estendida sobre as suas
vidas, em nome de Jesus, Amém! Esta
é a minha oração. Ouça o nosso
programa: A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107.9
das 05h30 às 06h30 e das 22h00 às
23h00. Seg. a Sex.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Pessoas  cínicas, é  preciso  cuidado  ao  lidar  com  elas...
elevadíssimo. Tem a capacidade de
observar a realidade do ambiente
que a cerca e de conhecer e perceber
um acontecimento rapidamente.
Não confia nas pessoas, na
realidade, suspeita de todos. Muitas
vezes o cínico trata as pessoa como
se elas fossem simples objetos. Na
realidade, essa pessoa nega a si
mesma. Em uma entrevista para a
revista Viver, de abril de 2001, o
psicólogo Jadir Lessa explicou que
“o cinismo é uma negação da
natureza humana”.

Lidar com o cinismo nunca foi e
não é uma tarefa fácil. Porque atrás
de um cínico tem um ser humano,
uma pessoa que não é forte, que não
acredita no potencial que ela tem.
Muitas vezes são frustradas,
acreditam que não poderão receber
amor do próximo e nem dar.
Segundo o minidicionário Larousse,
“cínico é uma pessoa
desavergonhada, debochada, sem
amor, sem pudor, descarado, alguém
que não tem senso de respeito. Essa
pessoa pode estar perturbando outras

e o bem-estar delas.
Como podemos lidar com esse

tipo de pessoa para sermos
protegidos e sinceros com elas?

Nunca desejar ser alvo da pessoa
cínica. Como assim? Não faça
qualquer comentário sobre ela para
outras pessoas do mesmo convívio,
seja no ambiente familiar ou no
ambiente de trabalho. Não pense
nela. Procure ao máximo ter uma vida
discreta, mesmo que você tenha que
trabalhar no mesmo ambiente dela.

Nunca faça comentários sobre
sua vida e a de seus familiares,
principalmente para aquelas pessoas
que também são supostamente
amigos dela e fazem parte do mesmo
ambiente social.

Nunca bata de frente com ela,
mesmo que ache estar com a razão.
O que você falar servirá de veneno
contra você. Embora não fale nada
contra seu próximo, uma pessoa
cínica é capaz de visualizar e
enfeitar toda uma frase do modo que
ela quer.

Mantenha-se atento sobre as

várias reações dessa pessoa em
diversas situações. Caso ela fale
constantemente de outras pessoas de
modo negativo, nunca em momento
algum diga sim ou não a respeito.
Quando se fala: “esteja atento!”, não
significa que você será um espião
da pessoa cínica, apenas seja
cauteloso.

Saiba selecionar as pessoas que
você deseja que façam parte da sua
vida.

Por fim, recorde que por trás de
uma pessoa cínica, existe um ser
humano. Uma pessoa que muitas
vezes não percebe que é cínico e que
usa de cinismo para se defender e
esconder o mesmo dela. Não
devemos negar que alguns
momentos também já nos
comportamos de modo cínico. O que
devemos fazer é buscar a moral e o
amor ao próximo para não
cometermos atos de cinismo e saber
lidar com a situação de modo
prudente.  Lembremos  sempre  que,
por  trás  de uma  ser  cínico.  existe
uma  pessoa  solitária  e  infeliz...

Somos espíritos e vivemos  no plano
material. Quando estamos num corpo
reencarnado e, no plano espiritual
quando desencarnamos. Existe vida
quando partimos no além túmulo.
Chegamos e o espírito não morre, é
eterno. O planeta terra é habitado por
nós, de dores e sofrimentos,
predominando a ignorância, na luta
pela sobrevivência, da cultura de
conhecimentos, que  abrirão novos
caminhos para o progresso. A felicidade
é uma conquista, exigindo de nós,
muita transformação. Quem não vem
pelo amor,  virá pela dor. Fora da
caridade não há salvação. Temos que
nascer de novo. Novas vidas estão
programadas para  encarnados, em que
possamos evoluir .

A cegueira espiritual atrasa a
evolução. O tempo passa e leva os
acontecimentos que se processam com
altos e baixos, com dores e alegrias,
com luzes e trevas. A renúncia diante
dos problemas é o remédio para que
estejamos em paz.

Somente seremos os semeadores da
semente do amor, quando o remédio
restabelece o equilíbrio que
necessitamos, para sermos felizes, onde

A VIDA CONTINUA NO ALÉM TÚMULO
os afins se atraem na conquista do
direito de podermos realizar, dentro de
nós, a reforma íntima, de sonhar com
os olhos do coração. O mundo criado
por DEUS abre seus braços e nos
recebe para nos agasalhar e nos renovar,
dentro dos princípios da paz, do perdão
e da humildade, como lenitivo do amor,
ligado no tempo da esperança.

 A PORTA LARGA E A ESTREITA
  Os caminhos se cruzam no tempo

da fraterna sabedoria, na desigualdade
de ações  e reações, onde, em vez de
enveredarmos pela porta estreita da
renúncia do trabalho e da humildade,
preferimos a porta larga das facilidades,
da indolência e da vaidade, que
comprime os enganos e desenganos,
ligados ao orgulho, egoísmo, somados
ao desprezo das leis de DEUS, trazendo
conseqüências graves em futuras
reencarnações.

As eternas lembranças que se
acumulam nas vidas eternas do
espíritos, se multiplicam, para se
ligarem às realidades do hoje, como
uma fonte de verdades que precisam ser
lapidadas e colocadas no rol  dos
acontecimentos, que se desenrolam no
dia a dia na família, e que trazem
afinidades e poderes, que nos levam à
evolução. Seremos felizes, nada nos
faltará, gozaremos  de boa saúde,
havemos de realizar tudo que
desejamos, para honrar e glorificar o
nome de DEUS.

As saudades nos tocam o coração,
nas lágrimas do desprezo e da
humilhação, onde revoltamos e criamos
dentro de nós o perdão, e somamos o
amor para vencermos o orgulho,
transformarmos em glórias realizações,
que nos fortalecem, dentro da
felicidade, que nos levam a DEUS E A
JESUS.

Para viver a proposta do amor  é
preciso ter fé e confiança em Deus

Precisamos gastar toda nossa vida no
amor e pelo amor. Isso é essencial! Deus
nos dará a recompensa por isso. Quero
lembrar outra passagem que também está

Saiba por que viver o amor de verdade
ligada a esta: “O amor cobre uma multidão
de pecados” (cf.I Ped 4,8).

Só pelo amor poderemos fazer com que
a salvação de Jesus chegue até aqueles que
amamos e aqueles que passam pela nossa
vida. A tentação tem nos enganado,
dizendo que não podemos confiar nas
pessoas e precisamos cuidar somente da
nossa vida. Não! Um cristão não deve e
não pode agir assim. Isso é puro
paganismo, é contra a lei de Deus. E Ele
está nos dizendo hoje: “Carregai-vos uns
aos outros nos amor de Cristo” (Ef 4,2)

O amor nos leva à perfeição, nele está
a nossa salvação. Amor é suporte, amor
perdoa, luta, exorta, alegra e chora junto.
Amor de verdade anima, não desiste.
Amar, amar e amar sempre! Deus é amor!
Fomos criados à imagem e à semelhança
d’Ele, portanto, dentro de nós só podem
ficar o amor e o que nos ajuda a amar. O
contrário disso é tóxico e venenoso. Somos
feitos para o amor! Por isso precisamos
vivê-lo em plenitude. E para vivermos bem
essa proposta, precisamos ter fé e
confiança em Deus, sobretudo, decidir
vivê-lo.

Seu irmão,

Em oito de março comemoramos
o dia Internacional da Mulher. E no
último dia três a Câmara Federal
aprovou projeto de lei que inclui no
Código Penal o “feminicídio” ou
homicídio de mulher por razões de
gênero quando envolver, por
exemplo, violência doméstica e
familiar ou menosprezo e
discriminação contra a condição
feminina. O crime pode levar a penas
de 12 a 30 anos de prisão e foi também
classificado como hediondo.  Essas
penas podem ainda ser aumentadas se
o assassinato ocorrer contra mulheres
grávidas, nos três meses posteriores
ao parto; contra menores de 14 anos,
maiores de 60 anos ou pessoas com
deficiência; e na presença de filhos ou
pais das vítimas. A lei seguiu para a
sanção presidencial.

Saúdo as novas penas, mas lembro
que ainda estamos por ver avanços
reais nas práticas da Lei Maria da
Penha, das delegacias das mulheres e
no dia a dia da sociedade brasileira.
O balanço para as eleições de 2014 é
ilustrativo e aponta um resultado
frustrante para a representação
feminina no Congresso, nos

Reverência e solidariedade às mulheres
legislativos e nos executivos
estaduais. Indica a insuficiência dos
sistemas eleitoral e político brasileiros
quanto à democratização. As mulheres
são 51% da população brasileira e
52% do eleitorado. E se o eleitorado
brasileiro, como se diz, não tem
preconceito em votar nas mulheres,
por que a participação feminina na
política cresce apenas 1%, em média,
a cada eleição? Precisamos procurar
as respostas. E elas não estão em
pesquisas, mas na própria estrutura
política brasileira.

Ela precisa de mudanças
substanciais para incluir de forma
efetiva as mulheres na política. Caso
contrário será impossível inverter o
quadro da sub-representação. A lei
que determina cotas de candidaturas
(no mínimo 30% e no máximo 70%
para cada sexo) não foi suficiente
levar as brasileiras ao poder formal.
É notável, ao mesmo tempo, que nas
eleições presidenciais do ano passado,
apesar do total de 11 candidatos à
presidência da república apenas três
serem mulheres, elas ficarem entre os
quatro primeiros colocados no
primeiro turno. Dilma Rousseff,
Marina Silva e Luciana Genro
alcançaram juntas 67 milhões de
eleitores ou 64,5% dos votos válidos.

A mulher – mesmo em
comunidades mais fechadas e
conservadoras – começou a se
destacar já no século passado como
ponto de referência das conquistas
sociais e do desenvolvimento
humano, mas é evidente o quanto lhe
tem custado essa proeminência,
qualquer que seja o ponto de vista da
análise. Um exemplo dramático
refere-se à competição com os homens
por postos de trabalho semelhantes
que seguem remunerando melhor a

“força” masculina.
Especialmente nas classes menos

favorecidas, a mulher continua
penalizada no direito à saúde, à
educação, ao lazer e às
responsabilidades familiares, que a
obrigam a cumprir duas ou mais
jornadas de trabalho se a essas precisa
somar as obrigações de funcionária,
especialmente nas grandes cidades
brasileiras onde o transporte público
é desqualificado e os pobres são cada
vez mais afastados para as periferias
onde não existem empregos ou
presença do Estado.

Ao mesmo tempo, aliadas ao
consumo e à consumação da própria
mulher, as tendências cada vez mais
fortes e explícitas de glamourização,
mercantilização, “beleza”, exposição
e vulgarização do feminino minam os
esforços de autoafirmação do gênero
perante a sociedade, os homens e até
diante de outras mulheres.

Essas lutas de hoje, que já
promoveram muitos e reconhecidos
avanços, como a licença maternidade
e a proteção contra a violência –
especialmente masculina, são novas
apenas na memória curta brasileira. As
ideias de reconstruir o papel da mulher
nasceram do movimento socialista
mundial, no final do século XIX e
começo do século XX. Lá nos escritos
de Marx e Engels é possível
identificar as raízes. A visão da
família, da mulher proletária e da
burguesa que permeiam A Origem da
Família, da Propriedade e do Estado,
de Engels, é a base da visão dos
socialistas sobre a necessidade da
libertação da mulher proletária. Na
observação de Marx, a opressão do
homem pelo homem iniciou-se com
a opressão da mulher pelo homem.

A tradição anarquista de uma parte

do movimento operário também
exigia a igualdade de homens e
mulheres. Em meio às lutas operárias
e às discussões teóricas, no campo
socialista, nasceu a luta pela
participação política e, pouco a pouco,
pela libertação da mulher. E no
começo do século XX cruzaram-se as
batalhas das socialistas com a do
movimento das mulheres
independentes, de classes média e alta,
em campanha pelo direito de voto, nos
Estados Unidos e na Inglaterra. As
relações eram conflituosas, por causa
das visões e posições diferentes de
classe. Mas as mulheres e a sociedade
avançaram.

A data tem seu valor no resgate da
memória sobre a importância e o papel
da mulher na sociedade não só como
mãe e companheira. Mas deve ir muito
além dos gestos frios e automáticos
de oferecer agrados, distribuir
galanteios e reverências que duram
tão pouco quanto as flores
presenteadas logo pela manhã ou ao
fim do dia.

Temos muito que fazer. E tudo
começa por uma atitude individual, de
reflexão – de homens e mulheres –
sobre as mulheres que estão ao nosso
lado, que trabalham conosco, com as
quais nos encontramos diariamente na
condução, nas ruas, nas igrejas, nos
hospitais, ao lado dos nossos filhos
ou apartadas deles... É esse esforço
de olhar diário que precisa emergir do
prosaico dia oito de março para que
além de uma homenagem sejamos
capazes de prestar cotidiano respeito
pelo gênero, permanente
solidariedade às mulheres.

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

Conforme a divina escritura,
Moisés renascido foi salvo da morte
por uma donzela pagã. Salvo das
águas, foi criado na prosperidade do
Faraó, enquanto seus compatriotas
estavam submetidos ao regime de
escravidão.

Solitário com os irmãos oprimidos
assumiu suas dores, abandonou os
luxos do palácio, visando o difícil
processo de libertação!

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE é um convite para

O “A MAIS” DA LEI DIVINA
Manter um olhar fraterno sobre o irmão

viver o essencial da vida cristã:
libertar-nos do egoísmo e praticar o
amor a exemplo de CRISTO. Ele,
Deus, despegou-se de sua glória e nos
revelou o essencial da vida; libertar-
nos do egoísmo e viver a vida fraterna,
ou seja, a “comunhão com os irmãos”!
FRATERNIDADE é abrir o coração
com a “chave do amor” com o irmão,
ainda que ele esteja na “periferia” da
existência.

O egoísmo cria a lógica do poder,
da violência, do dinheiro, do
carreirismo, da corrupção! Todos
corremos o risco de procurar uma
“anestesia” paralisante que nos faz
dormir no êxito do egoísmo!

Davi, rei de Israel prevaricou,
quando planejou uma artimanha para
“possuir” a esposa de seu exército!

Salomão chantageou a
religiosidade do povo, para construir
um templo na medida de sua vaidade!

Cristo mostrou a dimensão do
verdadeiro amor sendo Deus,
despojou-se de sua majestade,
tornando-se semelhante a nós.
Humilhou-se para viver em nossa
periferia e se fez nosso irmão na
plenitude do amor acendamos nesta
quaresma a luz que vence as trevas
do egoísmo.

P/ PROFESSOR BENÊ
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Começa no domingo (15), mais
uma edição do Torneio 1º de Maio. As
equipes (21), estão divididas em 7
grupos. Cada time faz dois jogos, e os
melhores, passam para a próxima fase.

“O Congresso Técnico já foi
realizado e as equipes conheceram o
regulamento. Os jogos acontecem no
Centro Esportivo Antônio Mônaco e

Torneio 1ºde Maio começa no domingo (15)
Jogos acontecem no Centro Esportivo Antônio Mônaco e no campo do Jardim das Rosas

no campo do Jardim das Rosas. A
população está convidada para
prestigiar a competição”, afirma o
presidente da Fundação de Amparo ao
Esporte, Samuel Cunha.

Acompanhe abaixo os jogos da
primeira rodada:

JARDIM DAS ROSAS
8h - Massas Alimentícias X

Dunga chama para pegar França e Chile, e Tardelli é 1º "chinês" da história
Última antes da convocação da Copa América, lista não tem muitas novidades: ex-jogador do Atlético-MG é o primeiro atleta do futebol chinês a ser convocado

Fonte: http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2015/03/dunga-convoca-selecao-para-amistosos-com-
franca-e-chile.html

O técnico Dunga convocou na
quinta-feira a Seleção para os
amistosos com França (dia 26 de
março, em Paris) e Chile (29 de março,
em Londres). Última relação do
treinador antes de fazer a convocação
da Copa América, a lista tem um dado
histórico: Diego Tardelli, que trocou
recentemente o Atlético-MG pelo
Shandong Luneng, tornou-se o
primeiro jogador convocado que atua
no futebol chinês na história da equipe
pentacampeã mundial.

A lista tem cinco atletas que atuam
no Brasil: os goleiros Jefferson
(Botafogo) e Marcelo Grohe
(Grêmio), os volantes Elias
(Corinthians) e Souza (São Paulo) e
o atacante Robinho (Santos). A
principal novidade foi o retorno de
Marcelo, lateral-esquerdo do Real
Madrid que havia sido cortado pelo
treinador, por lesão, em sua primeira
lista, em setembro do ano passado.

Titular nas quatro primeiras
partidas de Dunga e autor dos dois
gols da vitória sobre a Argentina, no
Superclássico das Américas, em
outubro de 2014, Tardelli foi o
escolhido pelo técnico para continuar
no time entre os atletas que se
transferiram para mercados menos
tradicionais. Éverton Ribeiro e
Ricardo Goulart, que trocaram o
Cruzeiro por Al Ahli (Emirados
Árabes) e Guangzhou Evergrande
(China), respectivamente, por
exemplo, ficaram fora.

- A situação é única, alguns
jogadores estão na pré-temporada.
Assim, é normal um ou outro jogador
não estar no top da condição. Optamos

por um atleta que era titular e vinha
jogando com a Seleção. Isso diminui
o risco de trazer jogares que não estão
no top da condição física - disse o
capitão do tetra sobre levar Tardelli e
deixar os ex-cruzeirenses fora.

O ex-volante lembrou que ele e
Cesar Sampaio disputaram a Copa do
Mundo de 1998 quando atuavam no
futebol japonês e evitou criticar a
escolha dos atletas atuais por novos
mercados fora da Europa:

- É uma situação do futebol
globalizado e principalmente da
questão econômica. Sempre ouvi que
o jogador brasileiro não vinha sendo
valorizado e sempre ia para os países
do Oriente. Em alguns países da
Europa, alguns clubes não têm
condição financeira de investir nesses
jogadores. A China é um país
emergente e está levando vários
jogadores, treinadores. Na China é a
primeira vez que tem um atleta
convocado para a Seleção. Eu, César
Sampaio e Jorginho também vivemos
isso quando atuávamos no Japão e não
era normal uma convocação. O
Tardelli me ligou e me perguntou o
que eu achava. Eu não me
comprometo com ninguém. Tenho
que me comprometer com a Seleção
e com os jogadores que são chamados.
Eu não posso falar para ele não ir e
nem para ele ir. Tenho que falar sobre
o rendimento. O que eu falei para ele
foi: quando você tomar essa decisão,
você precisa falar com o seu clube.
Você fará muitas hora de voo quando
for chamado e precisará ser liberado
antes para descansar para um jogo de
eliminatória. Vou analisar rendimento.

Se ele rendeu, vai jogar sem nenhum
problema.

Todos os jogadores convocados
para os amistosos do fim de março já
haviam sido utilizados por Dunga
nessa sua nova passagem pela seleção
brasileira. Alguns, como o goleiro
Marcelo Gröhe, o lateral-direito
Fabinho e o volante Souza tiveram
chances nos lugares de atletas
cortados. Agradaram e permaneceram
no grupo.

Desde que voltou ao comando da
Seleção após a Copa do Mundo de
2015, Dunga conseguiu seis vitórias,
com 14 gols marcados e apenas um
sofrido. Dos 14 gols, Neymar foi
responsável por sete, metade. Diego
Tardelli (2), Willian (2), David Luiz
e Roberto Firmino, além de um gol
contra do turco Kaya, marcaram os
demais.

A apresentação da Seleção está
marcada para os dias 22 e 23, em
Paris. Após a partida com os
franceses, a delegação segue para a
Inglaterra, onde enfrentará o Chile. O
Brasil está no Grupo C da Copa
América, com Colômbia, Peru e
Venezuela. A estreia será contra os
peruanos, em 14 de junho. Três dias
depois, o time pega os colombianos.
No dia 21, a última rodada será contra
os venezuelanos.

Como tem feito desde sua volta à
Seleção, Dunga convidou um
campeão mundial para fazer parte da
comissão técnica nos amistosos: o
escolhido para esta viagem foi
Jairzinho, autor de gols em todos os
jogos da campanha do tri em 1970.

Confira a lista completa:

GOLEIRO
Jefferson (Botafogo)

GOLEIRO
Marcelo Grohe (Grêmio)

GOLEIRO
Diego Alves (Valência)

ZAGUEIROS
David Luiz (PSG)

ZAGUEIRO
Marquinhos (PSG)

ZAGUEIRO
Thiago Silva (PSG)

ZAGUEIRO
Miranda (Atlético de Madrid)

LATERAIS
Fabinho (Mônaco)

LATERAIS
Marcelo (Real Madrid)

LATERAIS
Filipe Luis (Chelsea)

LATERAIS
Danilo (Porto)

TÉCNICO/DUNGA

VOLANTES
Luiz Gustavo (Wolfsburg)

VOLANTES
Fernandinho (Manchester City)

VOLANTES
Elias (Corinthians)

VOLANTES
Souza (São Paulo)

MEIAS
Oscar (Chelsea)

MEIAS
Willian (Chelsea)

MEIAS /Douglas Costa
(Shakhtar Donetsk)

MEIAS
Philippe Coutinho (Liverpool)

ATACANTES
Neymar (Barcelona)

ATACANTES
Roberto Firmino (Hoffenheim)

ATACANTES/Diego Tardelli
(Shandong Luneng)

ATACANTES
Robinho (Santos)

Oxiquímica “A”
8h45 - Martins Cruz X Agromix
9h25 - Escriturários X Arca
ANTONIO MÔNACO
08h - Henfel X Total Health A
08h45 - Professores X COPLANA

/ Sementes Esperança
09h25 - Biofarma X Correios
10:15 - Conan X Total Health B  



JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE
ESCLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

Continuamos com nossas assertivas
contidas no Livro: “PROVA FINAL – A
VIDA É ETERNA”, agora enfocando o
título desta matéria.

A conotação proferida pelo nosso
Venerável Mestre e Senhor JESUS,
Governador do Planeta Terra, afirma que
na casa de Deus – que significa o
UNIVERSO CÓSMICO, existem
MUITAS MORADAS, isto é, que há
infinitos outros Planetas e, obviamente,
com formas de vida. Aliás há vida por
todos os Sistemas Solares e Galáxias.
Portanto, diga-se de passagem não
necessariamente só de seres humanos em
corpo físico, habitam o universo, mas sim
também, nos MULTIUNIVERSOS

“EM CASA DE MEU PAI, HÁ MUITAS MORADAS”
DIMENSIONAIS. Assim quem tem o
desejo de expandir sua mente poderá intuir
esta verdade na qual os olhos da carne não
podem ver, nem mesmo com as naves que
o homem construiu até agora.

ASSIM, NÃO QUEIRAM OS
SÁBIOS TEÓLOGOS E CIENTISTAS
TAPAR O SOL COM A PENEIRA E NEM
OS INCRÉDULOS DUVIDAR DAS
VISITAS QUE SERES EXTRA-
TERRESTRES EM NAVES ESPACIAIS
(OVNIS) NOS FAZEM
CONSTANTEMENTE.

Os olhos do ser humano ainda não
podem vislumbrar a magnitude do PAI
CELESTIAL!

Mas está aqui a PROVA FINAL para
aqueles que ainda persistem na idéia de
que só o Planeta Terra é habitável.

Porque pela impossibilidade de ver
com os olhos de carne o que se passa no
mundo espiritual, é que está o momento
decisivo de se encontrar com DEUS. QUE
ESTÁ DENTRO DE NÓS MESMOS. É
O PONTO DE LIGAÇÃO.

É o elo entre a REALIDADE
FICTÍCIA TERRENA e o VERDADEIRO
MUNDO DO UNIVERSO, para cada Ser
que ainda no seu estado de “descobrir” as
coisas, está passando para o despertar de
si mesmo, como DEUS quer. DEUS quer
que todos sintam a verdadeira gloria do
conhecimento!

E SÓ PELA PROVA DE
DESCOBRIR, SEM VER, É QUE ESTÁ
A VERDADEIRA HABILIDADE DO
DISCERNIMENTO DA RAZÃO! E nesse
prisma de indagação é que entra a FÉ!

A FÉ é aquilo que dispomos e está
latente em nosso ser. Se não existisse a
FÉ, não a teríamos em nosso âmago. Não
importa a maneira e, portanto, o grau, que
cada um tem por entendimento sobre a FÉ!

Uns mais, outros menos!
O fato é que todos os seres têm FÉ!

Mas isto, convenhamos, foi porque DEUS
ainda mais uma vez, pela sua
MAGNIFICÊNCIA, já instalou em cada
espírito criado por ELE, essa FILIGRANA
DE “SABER”.

Por isso, agora, basta cada um de nós
aumentar esse favo do SABER EXISTIR
A FÉ, e mais nos ELEVAREMOS ao
“ÂMAGO – interior - DE DEUS!”

Quanto muitas informações nos
chegam por parte de Sublimes Seres que
vivem no Astral Superior que, aliás, um
dia, também chegaremos lá, aproveito este
momento para desmistificar a figura do
“SANTO”, tanto para os dogmatistas
quanto para aqueles cujo entendimento
extremosamente descartam a existência
deles, POIS ESSES SANTOS, SÃO
NADA MAIS, NADA MENOS, DO QUE
SERES ESPIRITUAIS, TAMBÉM
CRIADOS POR DEUS, TANTO
QUANTO CADA UM DE NÓS, mas que
pela sua anterior criação – nascimento
cósmico -  relativa à nossa IDADE
SIDERAL - estão num patamar de
evolução mais adiantada do que esta
humanidade,  pois DEUS cria (faz
despertar no seio cósmico) um
determinado número de Espíritos
(milhões), e depois após um lapso de
tempo, cria outros Espíritos, cada qual,

portanto, vivendo determinada onda de
vida, na escala universal e assim
sucessivamente.

Assim pois, quando nós, que
compomos uma determinada gleba de
Espíritos, formando uma ONDA DE VIDA
NO UNIVERSO, convém estarmos
cientes, que outras incontáveis glebas de
Espíritos foram criadas anteriormente, e
ainda serão criadas posteriormente.

Aqui, porém, haveremos de indagar,
sutilmente, então, que deve ter-se dado um
momento em que houve a criação da
primeira gleba de Espíritos.

E como foi que esses espíritos
receberam instruções para se lapidarem ao
longo do tempo, tal qual nós, hoje,
recebemos as instruções dos que se
encontram mais elevados?

Devemos expor então que DEUS pela
sua Infinita Sabedoria, é quem foi ELE
próprio, dando subsídios de amparo aos
conhecimentos dessa primeira gleba de
Espíritos, até que após a criação da segunda
gleba em diante, à própria subsistência se
daria com a primeira e assim
sucessivamente, pois não haveria de ser de
outra forma, uma vez que Deus na sua
essência de ser CRIANTE-INCRIADO, foi
a própria GLEBA PRIMEIRA do Ciclo que
se iniciou sem ter INICIADO, cuja semente
divina (ELE/ELA PRÓPRIO) está
intrínseca no núcleo de cada átomo!

Pois TUDO COMEÇA ONDE SE
TERMINA OUTRA! Ou tudo SE INICIA
ONDE SE TERMINA AQUELA.

É UM CÍRCULO EXPANSIVO
ONDE NÃO HÁ COMEÇO E NEM FIM!

(Trechos do Livro: PROVA FINAL-A
VIDA É ETERNA – escrito e editado por
j.Augusto de Paula)

A Pesquisa Global de Segurança da
Informação 2014, realizada pela empresa
de consultoria PWC, mostra que, mesmo
com investimentos altos em segurança
digital, muitas empresas perdem dados e
não sabem como utilizar as ferramentas
de armazenamento, pois têm dificuldades
na identificação e priorização do que deve
ser mantido. Para desenvolver e
aperfeiçoar esse trabalho, empresas de
pequeno, médio ou grande porte contam
com profissionais da área de TI e, de olho
nesse mercado e na falta de mão de obra
capacitada do segmento, o Senac
Jaboticabal está com inscrições abertas
para o novo curso Administração de Data
Centers, que terá início em março.

A função desse profissional engloba a
gestão da estrutura de TI da empresa, pela
qual acompanha a evolução da tecnologia
para a incorporação de técnicas que
reduzam os riscos e custos operacionais.
“Data Center envolve servidores, todas as
mídias de armazenamento e rede de
computadores. Esses três itens devem
funcionar de forma perfeita, o que
representa velocidade e segurança das
informações”, explica o coordenador da
área de TI do Senac Jaboticabal, Danilo

Segurança digital é assunto destaque nas empresas
Profissionais que visam trabalhar na área precisam de qualificação
específica, garantindo a segurança das informações armazenadas

Leal.
Seja no setor público ou privado, para

Danilo, o mercado está mais aquecido do
que nunca, já que as empresas estão
preocupadas com a segurança das
informações e com a velocidade que elas
podem ser propagadas. “Esta é a hora de
se qualificar, pois o interior de São Paulo
recebe, cada vez mais, empresas de grande
porte que necessitam do desenvolvimento
das funções desse profissional”, afirma.

Para participar do curso o interessado
deve ter, no mínimo, 18 anos, ensino
médio completo e experiência como
administrador de redes ou coordenador de
infraestrutura. Mais informações no site
w w w. s p . s e n a c . b r / j a b o t i c a b a l ,
pessoalmente na unidade ou pelo telefone
(16) 3209-2800.

Serviço
Administração de Data Center
Data: aos sábados, de 21 de março a

30 de maio
Horário: das 8 às 12 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 –

Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

A campanha Criança Nota 10 —
Proteger a infância é acreditar no Futuro!
convida a sociedade a colaborar para a
manutenção dos programas e ações da
Legião da Boa Vontade em favor da
educação e do cuidado de crianças,
adolescentes e jovens de famílias de baixa
renda de todo o Brasil. Mas, para a
Instituição, educar não se restringe às
escolas, aos cadernos, às aulas. Educar é abrir
caminhos para que as pessoas construam
seus sonhos e para que tenham a chance de
viverem em um lugar mais justo.

A LBV oferece a crianças, adolescentes
e jovens acesso à educação, à cultura, ao
lazer, à alimentação, entre outros
benefícios, a fim de que possam crescer
saudáveis e desenvolver suas
potencialidades. Educar alimenta o futuro
com esperança, oportunidade,
conhecimento e cidadania. Por saírem de
comunidades em situação de
vulnerabilidade social, essas meninas e
esses meninos necessitam de apoio e de
atenção. Todas as iniciativas da Instituição
em prol da infância e da juventude visam
defender os direitos desse público,
combatendo o trabalho infantil e
afastando-os dos inúmeros perigos das
ruas e do isolamento.

Com essa ajuda, crianças, adolescentes
e jovens conseguem superar dificuldades
e vislumbrar um futuro melhor para eles e
para suas famílias. Assim ocorre com o

Um lugar para alimentar-se de esperança
LBV promove iniciativa para a manutenção do trabalho com crianças e jovens

pequeno João Vítor (6), de Londrina/PR.
Sua mãe, Franciele dos Santos, na
necessidade de garantir o sustento do lar,
procurava um local seguro para deixá-lo
enquanto trabalhava. Achou na Instituição
algo ainda maior: o filho passou a adotar
melhores comportamentos, pondo fim às
dificuldades de relacionamento em casa.
Até problemas com a alimentação foram
sanados e a relutância em comer certos
alimentos ficou no passado. “Ele até
dorme mais cedo porque sabe que vem
para a LBV no outro dia. Mudou
totalmente a nossa rotina. (...) Só tenho a
agradecer por esse trabalho bonito que
vocês fazem”, destacou a mãe.

Neste ano, a campanha entregará 16 mil
kits de material escolar e pedagógico e 30
mil conjuntos de uniformes. Entre os
beneficiados estão: estudantes das escolas
da LBV, participantes dos programas
promovidos pelos Centros Comunitários de
Assistência Social da Instituição e crianças
atendidas por organizações parceiras.

Os serviços prestados pela Legião da
Boa Vontade transformam vidas e
constroem uma sociedade mais justa,
solidária e, portanto, melhor. Você pode
contribuir com essa iniciativa, acessando
o site www.lbv.org/doe. Alimente o futuro
do país com educação!

Siga a LBV no Facebook (LBVBrasil),
no Twitter (@LBVBrasil) e no Instagram
(@LBVBrasil).

A Associação Brasileira de Assistência
às Pessoas com Câncer – ABRAPEC é
uma organização não governamental, que
propõe às pessoas com câncer e seus
familiares o apoio biopsicossocial.
Acompanhado de uma equipe
multiprofissional são oferecidos diversos
serviços voltados ao tratamento
oncológico. Além do atendimento social,
psicológico, fisioterapeutico, nutricional,
fornecimento de medicamentos,
suplementos, alimentos, entre outras
necessidades, a ABRAPEC de Jaboticabal
também trabalha com leitura em grupo.

O grupo de leitura acontece uma vez
por mês, trabalho realizado pela voluntária
Lidiane Fenerich, e que tem como objetivo

GRUPO DE LEITURA
estimular o hábito da leitura, adquirir
conhecimento e fortalecer os vínculos
entre os usuários e seus familiares. Tal
atividade proporciona também momentos
de reflexão, integração e apoio para
superação de dificuldades. A realização da
leitura em grupo auxiliar na humanização,
relacionada ao saber ouvir e conversar com
os pacientes, inserir o indivíduo como um
todo, mesmo este tendo o seu
conhecimento de leitura limitado. É um
momento de descontrair, de observar, de
escutar, de interagir, de dialogar, o que
poderá trazer mais confiança e auto-estima
ao paciente.

Faça uma visita, participe você
também!

A Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo, através do PAE
(Posto SEBRAE de Atendimento do
Empreendedor) tem uma boa notícia
aos microempreendedores
individuais, microempresários e
candidatos a empreendedores de
Jaboticabal. Nos dias 08, 10 e 11 o
SEBRAE Móvel estará na cidade para
oferecer orientações sobre
formalização de negócios.

No domingo (08), a unidade móvel
participará das atividades do Dia da
Mulher. Os atendimentos acontecerão
das 9h às 13h, no Centro de
Convivência do Idoso. Já na terça e
quarta-feira (10 e 11, respectivamente),
os atendimentos acontecerão na Praça
9 de Julho, das 9h às 16h.

“As visitas do SEBRAE Móvel são
importantes pois levam aos
empresários dicas de gestão
empresarial e aos interessados,
conhecimento sobre as opções de
formalização de negócios, tudo
gratuitamente”, informa o secretário
da pasta, Sérgio Nakagi.

De acordo com a agente de

SEBRAE Móvel vem a Jaboticabal para atender empreendedores
Atendimento é gratuito

atendimento, Vanessa Gonçalves,
além das consultorias realizadas na
unidade móvel, uma equipe visitará o
comércio da região central para
oferecer orientações.

Serviço:

SEBRAE Móvel
Dia: 08/03
Horário: das 9h às 13h
Local: Centro de Convivência do

Idoso
Dias: 10 e 11/03

Horário: das 9h às 16h
Local: Praça 9 de Julho
Atendimentos individuais e

gratuitos
Mais informações pelo telefone

(16) 3203-3398.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

PREÇOS ESPECIAIS !!!

JET 125 - CONSORCIO COM ENTREGA ANTECIPADA

R$ 539,76 + 48 de 179,92

Autor: Juninho Ruwal
Às vezes a vida é difícil
Às vezes a vida é cruel
Mas nunca perco a fé no

papai do céu
Porque Cowboy de

verdade 
Nunca deixa de Lutar
Ele sacode a poeira 
Com o Brilho no

olhar!!!
Ooo, vichiii, vichiii,

vichee!!!

GIOVANBATISTA BIANCO
Por trás de todo sucesso profissional

está um passado vitorioso, marcado pela
determinação.

E é assim, que o administrador de
empresas e advogado
GIOVANBATISTA BIANCO
ultrapassou todas as barreiras para
alcançar inúmeros objetivos. Nos
caminhos percorridos só fez amizades
e valiosos amigos. Sabe usar da
sabedoria com muita confiança e
respeito. Na família existe a sinceridade
e sorriso firme estampado no rosto. São
desafios de uma trajetória saudável,
indestrutível e verdadeira.

É o AMIGO que ampara nos
parâmetros da solidariedade, sem nada
pedir em troca.

Simples, humilde, confiável,
estabelece os princípios da caridade,
para servir sem ostentação. É exemplo
na formação do caráter, ético e íntegro.

A moral é primordial e não deixa
dúvidas. Poder de decisões
agradabilíssimas. Simpático, altivo,
dinâmico, fortalecido pelos princípios
da fé inabalável. Sua coragem é de
harmonia e é diante das adversidades
que se torna ainda mais forte, autêntico
e caridoso. É o empreendedor que tem
estratégias e eficácias sublimes,
fascinantes e bem sucedidas.
Compartilha ideais e alcança soluções.
É um líder que faz a diferença e que dá
sentido a projetos audaciosos.

É o ANIVERSARIANTE do dia 05
de março. Desejamos que sua fé

inabalável fortaleça ainda mais a
essência da esperança e da harmonia.

A Professora FÁTIMA CAMARGO
BIANCO, comemorou mais um
aniversário, compartilhado com
alegrias e felicidades junto aos

familiares, no dia 04 de março.
 O advogado DIEGO CAMARGO

BIANCO, recebeu os PARABÉNS  no
dia da comemoração natalícia, 01 de
março  com VOTOS DE SAÚDE, PAZ
E PROSPERIDADE.

ZENIRO MORETTO E CARMEM IRENE FARIA MORETTO
COMEMORAM BODAS DE RUBI. As festas de BODAS são uma
confirmação de um amor que ultrapassa as dificuldades de alguns anos de
convivência. Comemorar e renovar os votos de casamento feliz é importante
para reacender a chama do sentimento e mantê-la sempre viva. Essas
BODAS do casal, que será comemorada no dia 08 de março, é para ser
compartilhada com filhos e netos, momentos memoráveis com a habilidade
da compreensão, carinho, sensibilidade e amor. FELICIDADES!

BRENDA
MONTEIRO

Para ser modelo, é
preciso ter muito mais que
aquela pele  de boneca, um
corpo perfeito  e  até
mesmo aquele rostinho
prá lá de  bonito. Por isso
tenho o prazer de
apresentar mais uma de
nossas talentosas modelos
que tem tudo isso e muito
mais. E a prova disso é que
a bela anda estrelando
muitos trabalhos  em
território internacional.
Trata-se de Brenda
Monteiro (16). A bela faz
parte do time Station
Models e já passou por
Filipinas, Hong Kong e
Tailândia, mas atualmente
está na Malásia, onde
cumpre uma agenda
incrível.

Vamos ficar de olho
neste nome!

08 de Março... Dia
Internacional da Mulher.
Parabéns!!!

Aproveitamos a oportunidade para
desejar votos de ESPERANÇA,
HARMONIA E SUCESSO ao advogado
RAFAEL CAMARGO BIANCO,  que
compartilha a foto e os laços da família
BIANCO.

SAMUEL GAMA... Parabéns por esse dia tão especial,
que é 08 de março. Muita alegria, paz e harmonia. Que
todos os seus desejos se realizem. Feliz Aniversário!

FERNANDA VANTINI SAGULA...  A vida é um milhão de novos
começos, movidos pelo desafio sempre novo de viver e fazer todo
sonho brilhar. Feliz Aniversário dia 09 de março!

PARABÉNS TIAGO MARCHIORI pelo seu
aniversário dia 10 de março! Que você tenha sempre
muita saúde, paz, amor e sucesso em sua vida.
Felicidades!

DAMIANA RAMOS BONFIM... desejamos que tua vida
seja sempre marcada por bons momentos. PARABÉNS pelo
ANIVERSÁRIO dia 09 de março!

EDIVALDO RAMIRO PRATES... desejamos muita paz,
felicidade e sucesso no dia 11 de março. PARABÉNS!

VIVIANI DE CÁSSIA GRISSIO DE OLIVEIRA, comemorará mais um
ano de vida no dia 08 de março. Desejamos muitas FELICIDADES!

Dia 24 de
m a r ç o
completará 12
a n i n h o s ,
Manuela de
C a m p o s
C a t o z i c h i m ,
filha de Kenia
Mara de Campos
e Diego
Catozichim, e
xodó do avô
Walter, vendedor
da  Ford Báltico.
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A Prefeitura de Jaboticabal
adequou e reiniciou a obra de reforma
do Mercado Municipal. Serão
investidos R$ 990 mil, com previsão
de entrega de cinco meses.

“A reforma vai transformar o antigo
mercadão em um local agradável,
respeitando as características históricas
do prédio. As equipes já trabalham no
local e, em breve, a obra será entregue
à população”, afirma o prefeito Raul
Girio.

O Secretário de Planejamento,
André Nozaki, ressalta as mudanças
feitas no projeto original.
“Unificamos as duas etapas da obra
para que apenas uma construtora
fosse responsável. As adequações
foram necessárias priorizando a
segurança e bem estar dos usuários e
permissionários. Os stands terão
fornecimento de água independente
e vamos atender todas as normas do

Prefeitura adequa projeto e inicia obra do
Mercado Municipal

Previsão é que obra seja entregue em cinco meses

“EDITAL DE CITACAO E INTIMACAO (Prazo: 20 dias) O Dr. Roberto Modesto Jeuken, Juiz Federal da Vara
acima referida, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que nos autos da Monitoria nº 0001278-87.2013.403.6102 que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL
move em face de LIZANDRA REGINA NICOLAU e outro, atraves deste FICA A REQUERIDA LIZANDRA REGINA
NICOLAU, inscrita no CFP sob nº 222.846.978-52, com endereco na Rua Com. Joao Maricato, 577, Jd. Independencia,
no municipio de Jaboticabal/SP, CITADA nos termos do artigo 1.102-b do Codigo de Processo Civil para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar a quantia de R$ 69.732,17 (sessenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos),
valor posicionado para 24/01/2013, ou oferecer embargos, no prazo legal.. E para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguem possa alegar ignorancia, especialmente a requerida supra citada, por não ter sido encontrada pa ra sua citacao
e intimacao pessoal, ficara citada e intimada através do presente edital que sera publicado e afixado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Ribeirao Preto-SP, aos 25 de fevereiro de 2015. Eu, Joao Francisco de Padua
Guerra - RF 7239, Tecnico Judiciario, digitei. . E eu, Maria Augusta M. V. T. Cabral - RF 2713, Supervisora de Expedientes
Diversos, subscrevi”

CLAUDINEI BARS - ME torna público que recebeu da CETESB
a Licença de operação nº 52001581, válida até 21/11/2.018, para
Artesanato em Cerâmica, Louça, Porcelana ou Baro Cozido. Fábrica
à Rua Armando Sales Oliveira nº 384 - Centro - Jaboticabal/SP.

EDITAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO 2.015

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida
13 de Maio, nº  750 - Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. nº  50.717.282/0001-
60, NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal,
direta e indireta, do Município de Jaboticabal/SP., que em
conformidade com o Artigo 580 e seguintes da CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição
Sindical o correspondente a “remuneração” de um dia de trabalho
de todos os seus servidores e empregados públicos, sindicalizados
ou não, no mês de março de 2.015, independente do regime de
contratação, conforme Artigo 1º da Instrução Normativa n° 01, de
30/03/08, do Ministério do Trabalho e Emprego ( DOU. Seção 01,
pág. 93 de 03/10/08 ), e efetuarem o recolhimento para esta Entidade
Sindical, até o dia 30/04/2.015. O não recolhimento da referida
Contribuição até o prazo acima mencionado, acarretará juros e
multa de acordo com o Artigo 600 da CL T.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente
Edital, que vai afixado nos locais de costumes e publicado na
Imprensa.

Jaboticabal, 09 de Fevereiro de 2.015.

MARIA ELVIRA ARMENTANO SENEM
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO
Welington de Caiado Castro, abaixo assinado, representante legal

e sócio administrador da empresa IMAJA - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, estabelecida nessa cidade de
Jaboticabal-SP, na Avenida major Hilário Tavares Pinheiro nº. 3133,
Bairro Parque Industrial, inscrita no CNPJ sob Nº. 48.454.276/0001-
76 e Inscrição Estadual Nº. 391.014.280, comunica o extravio de
todos livros e documentos fiscais.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Welington de Caiado Castro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ª VARA, COMARCA DE JABOTICABAL

FORO DE JABOTICABAL
Praça do Café s/nº -  Aparecida - CEP.: 14.887-901 - Fone:

(16) 3203-3211 - Jaboticabal/SP - E-mail:
jabotic2@tjsp.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº 0011990-03.2014.8.26.0291 - 3491/2014
Classe - Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária

Requerente: João Aparecido da Silva e outros

3ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS,

expedido nos autos da Ação de usucapião,
PROCESSO Nº 0011990-03.2014.8.26.0291

O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro
de jaboticabal, Estado de São Paulo, na forma da
lei, etc.

FAZ SABER a(o) herdeiros incertos e não sabidos
de IRACINO DI CENÇO, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que João Aparecido
da Silva e Geny Pisolato da Silva ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio
dos autores na posse do imóvel localizado à Rua 21
de abril, nº 12, no município de Taiuva-SP,
transcrição nº 5.610, Livro 3-E, do CRI de
Jaboticabal-SP, com a área de 348 metros quadrados,
para registro do referido imóvel, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Dá à causa o valor
de R$ 10.882,15. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados
para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Jaboticabal, 20 de novembro de 2014

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS TERMOS DA LEI  11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA E
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da
operadora, alguns telefones fixos da localidade de Córrego Rico tiveram
seu funcionamento prejudicado no dia 02/03/2015 das 04h34 às 11h43. Assim
que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance
de cabo óptico danificado foi recuperado.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento central da
operadora, alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram
seu funcionamento prejudicado no dia 03/03/2015 das 14h49 às 15h28. Assim
que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de
cabo óptico danificado foi recuperado.

Corpo de Bombeiros”.
Além da reforma do espaço

interno, toda parte externa será
revitalizada. “O estacionamento
receberá benfeitorias. Os

paralelipípedos serão retirados e
assentados novamente. O local será
iluminado e um projeto paisagístico
irá complementar as mudanças
propostas”, finaliza Nozaki.  

O Cine Teatro Municipal recebe no dia
5 de março, às 19h, o espetáculo “S.O.S
Natureza”. Encenada pela trupe Teatrando
Arte, de Porto Alegre, o espetáculo, com
uma história envolvente e divertida,
conscientiza a população sobre a
necessidade do uso racional da água.

“Através de brincadeiras interativas a
peça mostra para o público, que pequenos

Preservação da natureza é tema
de peça teatral em Jaboticabal
Espetáculo é encenado por trupe do Rio Grande do Sul

atos pode ser essenciais para mudar o
quadro atual no futuro. Plantando
sementes boas hoje, amanhã colheremos
os bons frutos”, ressalta o Diretor de
Cultura, Abel Zeviani.

Os convites serão vendidos na hora por
R$ 10. Para mais informações, o telefone
de contato do Departamento de Cultura é
(16) 3202-8323.

Os amantes do teatro tem mais
uma excelente opção de espetáculo
para o final de semana. “Nhô Tóti,
a sabedoria de um homem simples,

Peça Teatral “Nhô Tóti” é opção
cultura par o final de semana

Única apresentação acontece no sábado (7), no Cine Teatro Municipal

destinado a curar almas”, encenado
pelo Núcleo Arte e Cultura do
Instituto Arte e Vida, será encenado
no Cine Theatro Municipal, neste
sábado (7), às 20h.

“Esta peça conta as divertidas
peripécias de um mineiro
encantador, às voltas com a sua
mediunidade e sua capacidade de
solucionar problemas que afligem
o seu próximo, chamando atenção
de Eurípedes Barsanulfo, que
resolve orientá-lo e ajudá-lo” conta
o Diretor de Cultura, Abel Zeviani.

Os ingressos podem ser
adquiridos na Livraria Espírita
Francisco Volpe, Livraria Lápis de
Ouro e Pizzante Calçados.Para
mais informações, o telefone de
contato do Departamento de
Cultura é (16) 3202-8323.
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PROMOÇÃO: segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

Cantinho Dos Orixás
Suzana de Iansa

Ela já nasceu com dons espirituais. A mais procurada
Mãe de Santo da Bahia. Trabalha sem mentiras e sem
enganar. Trabalha na Umbanda e Candomblé. Afasta vícios
da bebida, cura doenças desconhecidas, trás seu amor de
volta e trabalha para abrir seus caminhos.

Consulta com: Búzios, Tarô e Bola de Cristal.
Atendimento pessoalmente ou à distância.
Contato: Tel.: (075) 3232- 4055 ou 75 9205-

2512

site www.maesuzanadeiansa.com

Esta é da Bahia Axé

VENDE-SE
UMA CAMIONETA F-1000 - ANO 1.990 - COR CINZA

METÁLICA - DIESEL - 5 MARCHAS - CARROCERIA DE
MADEIRA. TRATAR:  (16) 9-9975-7988

VENDE-SE
ECOSPORT MODELO FREESTYLE ANO 2011 COM

50.000KM ORIGINAL. COR PRATA METÁLICA.
TOTAL FLEX. TRATAR: (16) 9-9975-7988

Na Ordem do Dia continham nove
projetos para discussão e votação.

Houve o uso da Tribuna Livre, por
Neide de Castro da Silva Neves, que
discutiu as condições de trabalho e piso
salarial dos funcionários da Farmácia
Municipal, além de melhorias na
infraestrutura e no atendimento.

Foram lidos e aprovados os seguintes
Requerimentos:

Nº 664/2015: Requer o nome dos
associados da FAE – Fundação de
Amparo ao Esporte. Autoria: Rubinho
Gama e demais Vereadores

Nº 665/2015: Requer informações
sobre os atletas que disputaram o 58º
Jogos Regionais pela FAE. Autoria:
Rubinho Gama e demais Vereadores.

Nº 666/2015: Requer informações
sobre as modalidades financiadas pela
FAE, os professores responsáveis e o
local onde são realizadas. Autoria:
Rubinho Gama e demais Vereadores.

Nº 667/2015: Requer informações
sobre os atletas que disputaram os Jogos
Abertos em Bauru pela FAE. Autoria:
Rubinho Gama e demais Vereadores.

Nº 668/2015: Requer os documentos
dos técnicos provisionados com direito
adquirido (1993-1998), em cada
modalidade. Autoria: Rubinho Gama e
demais Vereadores.

Nº 669/2015: Requer informações
sobre todos os professores que prestam
serviço para a FAE. Autoria: Rubinho
Gama e demais Vereadores.

Nº 670/2015: Requer a relação de
todas as pessoas que recebem o “Bolsa
Atleta”. Autoria: Rubinho Gama e demais
Vereadores.

Nº 671/2015: Requer nota fiscal das
viagens, alimentação e demais despesas
em competições em que a FAE teve
participação. Autoria: Rubinho Gama e
demais Vereadores.

Nº 672/2015: Requer o número de
registro no Conselho Profissional
correspondente dos técnicos de todas as
modalidades da FAE. Autoria: Rubinho
Gama e demais Vereadores.

Nº 663/2015: Requer dados sobre o
Conselho Diretor da FAE. Autoria:
Rubinho Gama e demais Vereadores.

Nº 673/2015: Requer, na Forma
Regimental, informações, por meio de
relatórios, sobre qual o nome do responsável
e do Órgão do Executivo Municipal, em
emitir e consequentemente liberar o alvará
para a circulação das Vans particulares
destinadas ao transporte escolar e qual o
prazo, mínimo e máximo, estipulado para
a tramitação do referido processo em nosso
município. Autoria: Jan Nicolau.

Nº 674/2015: Requer informações
sobre contratos dos Agentes
Comunitários de Saúde. Autoria: Prof.
João Roberto.  

Nº 662/2015: Requer esclarecimento
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, quantos
veículos a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
possui. Autoria: Maria Carlota.

Nº 661/2015: Requer informações
sobre a Administração do Imóvel Estação
de Eventos “Cora Coralina”. Autoria:
Vitório De Simoni.

Nº 651/2015: Requer, na Forma
Regimental, informações sobre se existe
algum projeto, no Executivo Municipal,
para atender a Indicação Nº 733/2013,

A Câmara Municipal realizou a primeira Sessão Ordinária do mês

referente à disponibilização de um
depósito para recebimentos de sobras de
materiais de construção para doação às
pessoas carentes e entidades beneficentes
em nosso município. Autoria: Jan
Nicolau.

Nº 650/2015: Requer, na Forma
Regimental, informações sobre se há
interesse do Executivo Municipal ou, se
já foi realizado cadastro junto ao
Ministério da Saúde, para a adesão do
Programa do Governo Federal - Melhor
em Casa, à ser implantado em nosso
município. Autoria: Jan Nicolau.

Nº 649/2015: Requer, na Forma
Regimental, informações, por meio de
relatórios, sobre qual a data prevista para
o término da construção da Creche Pró
Infância, no Parque das Araras, qual o
valor gasto com a mesma até o presente
momento, qual a capacidade máxima de
crianças que a mesma atenderá.  Autoria:
Jan Nicolau.

Nº 648/2015: Requer, na Forma
Regimental, informações, por meio de
relatórios, sobre qual a data prevista para
o término da construção da Creche, no
Jardim Santo Antônio, qual o valor gasto
com a mesma até o presente momento,
qual a capacidade máxima de crianças
que a mesma atenderá. Autoria: Jan
Nicolau.

No uso da tribuna foram abordados
os seguintes assuntos:

- Falhas na aplicação de concurso
público realizado em Jaboticabal. Foi
citado o exemplo da cidade de
Bebedouro, cujo concurso que foi
realizado pela mesma empresa de
Jaboticabal, foi anulado;

- A importância de elaborar e cumprir
o Plano Municipal de Educação e o Plano
de Gestão de Resíduos Sólidos;

- O aumento excessivo do valor da
conta de energia elétrica;

- O número adequado de funcionários
da frente de trabalho, para limpeza
adequada do município;

- O investimento na infraestrutura do
Parque Industrial;

- A falta de convite ou comunicado
de inaugurações ou início de
funcionamento em alguns órgãos, como

a UPA, a Casa Amor, entre outros;
- A falta de placas indicando os nomes

de ruas e avenidas em vários bairros,
sobretudo no Santo Antônio;

- O excesso de imóveis abandonados,
que acumulam lixo e trazem transtorno
aos moradores próximos;

- As relevantes ações que vem sendo
desenvolvidas pela Assistência Social,
junto aos morados de rua;

- A ausência de planejamento na
implantação de água e esgoto em
loteamentos novos;

- A interligação no Bairro Residencial
Jaboticabal, com pavimentação asfáltica,
iluminação e drenagem;

- O excelente trabalho de
sustentabilidade que vem sendo
desenvolvido na Escola Paulo Freire;

- A importância da UPA em manter
ou criar um atendimento de qualidade;

- O problema das vans escolares, pois
muitas não estão adequadas às normas de
segurança e trazem riscos às crianças.

Os Vereadores aprovaram as
seguintes proposituras da Ordem do Dia:

·Projeto de Decreto Legislativo nº 53/
2015, que institui Diploma
Comemorativo aos “80 anos do Rotary
Club Jaboticabal” e dá outras
providências. Autoria: João Roberto da
Silva.

·Projeto de Lei Complementar nº 29/
2014, que dispõe sobre alteração de
dispositivo da Lei Complementar n° 103,
de 30 de setembro de 2009, e dá outras
providências. Autoria: Executivo
Municipal. Este projeto visa atender a
necessidade de reformulação de cargos
da FAE, problema apontado pelo Tribunal
de Contas de São Paulo, adequando no
quadro de cargos e salários da FAE.  

·Projeto de Lei nº 331/2014, que
dispõe sobre denominação de Ruas e
Avenida no “Loteamento Planalto Verde
II”, e dá outras providências. Autoria:
Executivo Municipal.

·Projeto de Lei nº 354/2015, que dá
nova redação ao “caput” do art. 3° da Lei
n° 2.429, de 25 de março de 1.996, e dá
outras providências.  “Art. 3º O Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS
será gerido pela Secretaria de Assistência

Social da Prefeitura Municipal, sob
orientação e controle do Conselho
Municipal de Assistência Social.”
Autoria: Executivo Municipal.

·Projeto de Lei nº 368/2015, que
autoriza o Poder Executivo a alienar
imóvel dado em Concessão de Direito
Real de Uso, no Loteamento “Carlos
Augusto Heiland” a Miguel Manoel da
Silva e Elza Correia Diniz da Silva.
Autoria: Executivo Municipal.

·Projeto de Lei nº 369/2015, que
autoriza o Poder Executivo a alienar
imóvel dado em Concessão de Direito
Real de Uso, no Parque 1º de Maio a Aldo
dos Santos e Sonia Geroncio dos Santos.
Autoria: Executivo Municipal.

·Projeto de Lei nº 370/2015, que
autoriza o Poder Executivo a alienar
imóvel dado em Concessão de Direito
Real de Uso, no Parque 1º de Maio à
Isabel da Silva. Autoria: Executivo
Municipal.

·Projeto de Lei nº 372/2015, que
denomina de Niube Esterlino Raymundo
a Rua K do Loteamento Planalto Verde I,
no município de Jaboticabal e dá outras
providências. Autoria: Roberto
Alessandro Raymundo.

· Projeto de Lei nº 377/2015, que
denomina de Aurélio Apparecido dos
Santos a área de Lazer - 02, localizada no
Loteamento Planalto Verde l, e dá outras
providências. Autoria: Dr. Edu Fenerich.

Dois projetos do Executivo foram
incluídos na pauta da sessão:

·Projeto de Lei nº 378/2015, que cria
a Coordenadoria Municipal de Proteção
e Defesa Civil - COMPDEC do
Município de Jaboticabal/SP e dá outras
providências.

·Projeto de Lei nº 383/2015, que
altera dispositivos da Lei nº 3.715, de 02
de janeiro de 2008, que visa sanar pontos
conflitantes da legislação municipal
referentes a principal finalidade do cargo
de Assessor Jurídico, que é o de
assessoramento, questionado em
apontamentos realizados pela Promotoria
de Justiça, constantes do Processo
Administrativo nº 18091-2/2013.

A próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 16 de março

Uma ação promovida pelo
Departamento de Trânsito e
Transportes de Jaboticabal está
retirando os veículos abandonados
nas ruas da cidade. Na primeira
etapa da operação, 106 carros
foram apreendidos.

“Fizemos um levantamento e
nos assustamos com o grande
número de veículos abandonados
pelas ruas. Muitos sem condições

Operação do DTT retira veículos abandonados das ruas de Jaboticabal
Em poucos dias, mais de 100 veículos foram recolhidos

de uso, suspensos em cavaletes. O
trabalho continua e nossa meta é
retirá-los o mais rápido possível”,
afirma o Diretor de Trânsito, José
Carlos Fernandes (Turbina).

A  p o p u l a ç ã o  p o d e
colaborar informando sobre
v e í c u l o s  a b a n d o n a d o s .  O
telefone do Departamento de
Trânsito e Transportes é (16)
3209-1210.  

Em Jaboticabal, o Via Rápida
Empresa – VRE – completou um ano
em fevereiro. Nesse período, o sistema
possibilitou a abertura de 412 novas
empresas de forma rápida e
desburocratizada.

“Desse total, cerca de 95% das
empresas abertas são de baixo risco.
Nesses casos o tempo médio para
abertura da empresa é de um a dois
dias”, explica o secretário de
Planejamento, André Nozaki,

Através do site do Via Rápida
Empresa, empresários e
microempreendedores individuais
podem efetuar a abertura, legalização,
alteração e baixa de empresas.

Antes, para obter o
licenciamento, por exemplo, o
empreendedor deveria dirigir-se a
cada órgão responsável – Prefeitura,
Corpo de Bombeiros, Cetesb e
Vigilância Sanitária – e cumprir as
exigências. O VRE agiliza o

Via Rápida Empresa: em 1 ano, 412 novas empresas foram abertas
Sistema garante agilidade ao andamento dos processos

O Posto de Atendimento ao
Empreendedor promove em
Jaboticabal a palestra “Escolha os
melhores caminhos para sua
empresa”. O evento acontece em
16 de março, às 19h, na sede da
Associação Comercial, Industrial

SEBRAE divulga palestra de março
“Escolha os melhores caminhos para sua empresa” acontece no dia 16, na sede da ACIAJA

e Agronegócio de Jaboticabal.
“A palestra orienta sobre a

importância da busca da excelência
no planejamento, organização e
controle do negócio. As inscrições
estão abertas. Basta entrar em
contato com o Posto de

Atendimento ao Empreendedor”,
afirma a Agente de Atendimento do
SEBRAE, Vanessa Gonçalves.

Para mais informações, o
telefone de contato do Posto de
Atendimento ao Empreendedor é
(16) 3203-3398.  

processo.
Para obter mais informações o

telefone de contato é (16) 3202-3303
ou pelo site

www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/
vre ou www.sil.sp.gov.br.
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BOB ESPONJA / Um herói
fora d'água

Sessão: 19:00 (Sabado e
Domingo também às 17:00)

CINQUENTA TONS DE
CINZA

Sessão: 21:00 todos os
dias



Poder de decisão, empenho,
equilíbrio, criatividade e tempo para
se dedicar à família.

O dever acima de tudo, fez com
que o sucesso estivesse sempre à
frente, com vigor para produzir,
discutir, criar, inovar e administrar
a entidade sindical com extrema
responsabilidade.

Familiares registram aqui,
homenagens para o aniversariante:
“Sempre está à frente, conciliando,
orientando com equilíbrio e
sabedoria. Caminhos percorridos
com audácia e objetivos alcançados,
com as lições do sucesso. Conquista
amizades com o preceito da
confiança, cruzando a fronteira do
dever cumprido. Valorizando pelo
poder da decisão saudável,
investindo nas lições da vida. Esta
data, para nós, é motivo de muitos
propósitos: fé, companheirismo,
cumplicidade, reflexão,
solidariedade e grandiosidade de
comemorar as realizações,
fortalecendo os laços familiares,
como dom precioso da vida. Este é

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS

Praça Dom Assis, 179 - Centro - Jaboticabal/SP
Fone/fax: (16) 3202-4162

um momento cheio de significados,
de amadurecimento, aprendizado e
o planejamento para novas
descobertas, motivação de lutas e
perseverança. Que a cada novo dia,
haja novos sentidos na vida,
florescendo vitórias repletas de

concretizações. Saiba que é uma
fortaleza, que resiste às intempéries
e sai vencedor, porque é uma pessoa
especial, a qual amamos,
respeitamos e nos dedicamos,
celebrando este momento
inesquecível, compartilhando a

trajetória com amor, dignidade,
respeito e paz. Que todos os dias da
tua vida, sejam pontilhados de bons,
duradouros e felizes momentos.
Muitas felicidades em comemorar
mais um aniversário, junto de todos
nós”. PARABÉNS!!!
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A noite foi de festa no mix
de lojas do Jaboticabal
Shopping na noite da última
quinta-feira (05), com a
presença das 50 mulheres
homenageadas pelo Dia
Internacional da Mulher, que
acontece no dia 08 de março.

Noite colorida e descontraída marca
homenagens no Jaboticabal Shopping

Além das homenageadas,
também estiveram presentes
familiares, amigos e
imprensa.

O tema foi “50 Tons de
Mulher” -  em cada tom um
estilo, em cada estilo uma
mulher. A comemoração

contou com exposição de
fotos, entrega de echarpe a
cada mulher, e no final, cada
pessoa marcava as
homenageadas com palavras
que demonstrassem a
personalidade de cada uma,
como: bela, encantadora,

arrojada, aventureira,
apaixonada, justa, entre
outras, como uma
brincadeira, mostrou também
como a mulher pode ser ainda
mais valorizada, com palavras
de otimismo.

“Foi uma noite especial

para o Jaboticabal Shopping,
pois recebemos muitos
convidados, amigos e
visitantes. A diretoria, lojistas
e todos os colaboradores
agradecem a presença das
mulheres homenageadas e
dos presentes, que deixaram

a noite ainda mais especial”,
finaliza Eliante Turco,
diretora de Marketing do
Jaboticabal Shopping.

Shalom Big Band de
Jaboticabal e um delicioso
coquetel deixaram a noite
mais especial ainda.

Mulheres fracas,
fortes. Não importa.
Mulheres mostram
que mesmo através da
fragilidade são fortes o
bastante para
erguerem sempre a
cabeça sem desistir,

Feliz Dia Internacional das Mulheres
pois sabemos que
somos capazes de
vencer.

Temos a delicadeza
das flores, a força de ser
mãe, o carinho de ser
esposa, a reciprocidade
de ser amiga, a paixão

de ser amante e o amor
por ser mulher!

Somos fêmeas
guerreiras, vencedoras.
Somos sempre o tema
de um poema.
Distribuímos paixão,
meiguice, força,

carinho e amor.
Somos um pouco de

tudo. Calmas, agitadas,
lentas! Vaidosas,
c h a r m o s a s ,
turbulentas.

Mulheres fortes e
lutadoras. Mulheres

conquistadoras que
amam e querem ser
amadas. Elegantes e
repletas de inteligência.

Com paciência o
mundo soube
conquistar. Mulheres
duras, fracas. Mulheres

de todas as raças.
Mulheres guerreiras.
Mulheres sem
fronteiras. Mulheres…
Mulheres… a.) -
JULIANA VENÂNCIO
- Gerente de Vendas
Báltico Veículos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 616, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal,
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 22 de abril de 2014,
aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga
o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui Diploma Comemorativo ao Jubileu de Prata - 25 anos da criação da Lei orgânica do
Município de Jaboticabal e dá outras providências.

Autor: Vitório De Simoni.

Art. 1º Fica instituído por este decreto-Legislativo, o Diploma Comemorativo do Jubileu de
Prata da criação da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal.

Art. 2º A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar 17 (dezessete) diplomas
identificados com nomes e cargos correspondentes a função exercida na época e serão entregues
aos membros;

I. Dawson Aparecida Miranda – Presidente
II. Moacir Pazeto – Vice Presidente
III. Carlos Eduardo Pedroso Fenerich  – 1° Secretário
IV. José Jorge Gebara – 2° Secretário
V. Ayres de Campos – Presidente da comissão de Sistematização - In memoriam
VI. Adail Aléssio De Simoni – Relator
VII. Edino Pereira dos Santos – Vereador – In memoriam
VIII. José Augusto de Miranda – Vereador
IX. José Carlos Capelotto – Vereador
X. José Francisco Espanhol – Vereador - In memoriam
XI. Luiz Carlos Laurindo – Vereador
XII. Maria Amélia Sabino – Vereadora
XIII. Maria Carlota Niero Rocha – Vereadora
XIV. Nelson Aparecido Pretti – Vereador
XV. Sidney Fraguas – Vereador – In memoriam
XVI. Ulisses Morello – Vereador – In memoriam
XVII.Waldemar Martins – Vereador

Parágrafo único: A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará imprimir 300(trezentos)
exemplares atualizados com seu conteúdo integral da Lei Orgânica do Município para serem
entregues aos membros e aos órgãos públicos do município.

Art. 3° A entrega da honraria dar-se à em Sessão solene na Câmara Municipal de Jaboticabal a
ser realizada no dia 09 de abril de 2015.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de
verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 5º Este Decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, aos 22 de abril de 2014.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 265/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 34/2014)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 632, DE 02 DE MARÇO DE 2015

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara
Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 02 de março de 2015, aprovou e nos termos do
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Institui Diploma Comemorativo aos “80 anos do Rotary Club Jaboticabal” e dá outras
providências.

Autor: João Roberto da Silva

Art. 1º Fica instituído o Diploma Comemorativo aos “80 anos do Rotary Club Jaboticabal”,
em função do aniversário de fundação do Clube em Jaboticabal.

Art. 2º A entrega de honraria dar-se-á em Sessão Solene, em data e local a serem designados
pelo presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 3º Este Decreto- Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, aos 02 de março de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 438/2015)
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 53/2015)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 623, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na Sessão Extraordinária realizada dia 06 de outubro de 2014,
aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga
o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Robson Nakamura De Bonis, proprietário da
Empresa Total Health de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autor: Wilson Aparecido dos Santos

Art. 1º Fica outorgado o Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Robson
Nakamura De Bonis, proprietário da Empresa Total Health de Jaboticabal.

Art. 2º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser designada pelo
presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto-Legislativo correrão
por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data da sua publicação.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, aos 06 de outubro de 2014.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 362/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 44/2014)

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2015

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, de conformidade com o artigo 49 do
Regimento Interno deste Poder Legislativo e a indicação das Bancadas dos Partidos Políticos
estabelece as Comissões Permanentes.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
1 - Sérgio Aparecido Ramos - PRESIDENTE
2 - Luiz Augusto do Amaral
3 - Maria Carlota Niero Rocha

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
1 - Rubens Caiuby da Gama Junior - PRESIDENTE
2 - Carmo Jorge Marques Reino
3 - João Roberto da Silva

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS
1 - Roberto Alessandro Raymundo - PRESIDENTE
2 - Wilson Aparecido dos Santos
3 - Jan Nicolau Baaklini

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E MEIO AMBIENTE
1 - Maria Carlota Niero Rocha - PRESIDENTE
2 - Roberto Alessandro Raymundo
3 - Benedito De Vitto Junior

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
1 - Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira - PRESIDENTE
2 - Wilson Aparecido dos Santos
3 - Vitório De Simoni

COMISSÃO DE ÉTICA
1 - Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira - PRESIDENTE
2 - Benedito De Vitto Junior
3 - Rubens Caiuby da Gama Junior
4 - Jan Nicolau Baaklini
5 - João Roberto da Silva

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
1 - Vitório De Simoni - PRESIDENTE
2 - Carmo Jorge Marques Reino
3 - Maria Carlota Niero Rocha
4 - Luiz Augusto do Amaral
5 - Sérgio Aparecido Ramos

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E TURISMO

1 - Vitório De Simoni - PRESIDENTE
2 - Rubens Caiuby da Gama Junior
3 - Benedito De Vitto Junior

 COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1 - Benedito De Vitto Junior - PRESIDENTE
2 - Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira
3 - Sérgio Aparecido Ramos

Jaboticabal, 19 de fevereiro de 2015.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Jaboticabal
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Você decide:
A turma da dona Holanda. Por Noel, o Mensageiro da Paz

ABANDONO DE EMPREGO
RESTAURANTE DO GAÚCHO DE JABOTICABAL LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 50.407.196/0001-01, estabelecida à Rua
São Sebastião nº 160, Centro, Jaboticabal/SP, DECLARA que o
funcionário JOAQUIM CASTELHANO DA SILVA FILHO,
portador do RG nº 26.454.815-2, CPF nº 180.510.058-05, residente
e domiciliado à Avenida Major Novaes nº 1.829, Jaboticabal/SP,
com AUXÍLIO RECLUSÃO desde 01/08/2.004, não comparece ao
trabalho (ausente), solicitamos para que compareça ao trabalho ou
informe porque não o faz, no primeiro dia útil a esta publicação,
munido de documentos, no intuito de justificar a ausência, sob as
penas de caracterização de ABANDONO DE EMPREGO, ensejando
a justa causa do seu contrato de trabalho, conforme o previsto na
CLT, o que dispõe o ARTIGO 482, LETRA “I”.

Jaboticabal, 05 de Março de 2.015
a.) Restaurante do Gaúcho de Jaboticabal Ltda.

COMUNICADO:
MUDANÇA DE ENDERÊÇO

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E
TÍTULOS DE JABOTICABAL, por seu Tabelião Titular
DORIVALDO CAMILLO, comunica aos clientes, amigos e
usuários, que a partir do dia 23 de março corrente, estará atendendo
na Rua barão do Rio Branco, nº. 858, piso térreo, sala 03, Edifício
Centro Empresarial Jaboticabal, CEP.: 14.870-300.

Para qualquer informação, ligue:

(16) 3202-4455
(16) 3202-4144
(16) 3202-4480

(16) 9.9785-3970
E-mail: 2tabeliao.jab@netsite.com.br

Aguardamos sua visita no novo endereço.
Tabelião CAMILLO

ALUGA-SE
APARTAMENTO NA PRAIA DE ITAÓCA

CONTATO: (16) 3203-2192 ELZA

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

Quanto vale um ser humano? É
possível comprar com dinheiro, ou
favor?

Talvez dependa de quanto a pessoa
seja boa ou ruim, quanto a pessoa
possa ter ou ser.

Mas quem é bom? Se todos temos
pecados, se todos temos a capacidade
para o bem e para o mal.

Para o homem pervertido, o bom

EDITAL
Comunicamos, por este Edital, todos os eleitores filiados ao

Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, neste município,
que foram alteradas as datas das convenções, conforme Resolução
CEN-PSDB n° 003/2015.

Informamos que a nova convocação será realizada, nos termos
da legislação em vigor.

Jaboticabal, 03 de março de 2015.

____________________________________
Raul José Silva Gírio

Presidente da Comissão Executiva Municipal

O SAAEJ (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Jaboticabal) em
parceria com a Secretarias de Educação
e Meio Ambiente e uma empresa de
reciclagem da cidade, iniciaram a
capacitação de professores para o
desenvolvimento do Programa de
Educação Ambiental em Resíduos
Sólidos.

A primeira capacitação aconteceu na
segunda-feira (02) e reuniu professores
dos 4°s e 8°s anos dos ensino
fundamental das escolas municipais.

“A ideia é conscientizar a população
sobre a separação adequada de resíduos
sólidos. Para isso, vamos ensinar as
crianças em sala de aula sobre a
importância disso para o futuro da
cidade. Os alunos serão como agentes
nessa missão – levar o conhecimento
aos seus pais”, explica o presidente do
SAAEJ, José Augusto Fagundes
Gouvêa.

Haverá ainda um novo encontro com
professores. Na sequência, iniciam-se
as atividades envolvendo os alunos.

Professores são capacitados para Educação Ambiental em Resíduos Sólidos
Crianças do 4° e 8° da rede municipal receberão informações sobre separação adequada dos resíduos

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Assistência
Social, convidou a todos interessados
para, na última sexta-feira (06),
participarem do 1° Fórum sobre
População em Situação de Rua. O
encontro teve início às 8h, na
ACIAJA, à rua São Sebastião, n°
179.

A programação incluiu palestras
com o coordenador do Movimento
Nacional da População de Rua,
Anderson Lopes Miranda, sobre
“Trajetória da ida e saída da rua” e
com a socióloga, Aline Ramos
Barbosa, sobre “Intersetorialidade no
Atendimento à População de Rua”.

“O objetivo é trazer a
problemática para discussão em
sociedade. Queremos estimular a
reflexão sobre o tema e, juntos,
pensarmos nas formas de ajudar essas
pessoas”, pontua a secretária da
pasta, Eliete Travaini Lopes.

Após as palestras houve debate
dos temas. Os participantes
receberam certificados de
participação.

Serviço
1° Fórum sobre População em

Situação de Rua
Dia: 06 de março de 2015
Horário: das 8h às 12h
Local: ACIAJA - rua São

Sebastião, n° 179
Evento gratuito e com entrega de

certificados
Mais informações pelo telefone

(16) 3202-8301.

1° Fórum sobre População em Situação de Rua aconteceu na sexta-feira

A Secretaria de Administração
informa que as inscrições para
representantes dos funcionários como
membros da CIPA - Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes, biênio
2015/2016, terminam na segunda-
feira (09).

Os interessados podem se
inscrever nos seguintes locais: Paço
Municipal - Secretaria de
Administração; Setor de Nutrição
Escolar “Mini Usina”, Centro

Inscrição para CIPA termina segunda-feira (09)
Eleição dos membros será feita a partir do dia 16

Operacional Municipal – COM,
Secretaria Municipal de Saúde e
Departamento de Medicina e
Segurança do Trabalho.

De acordo com o secretário da
pasta, César Poletti, “o objetivo
principal é a prevenção de acidentes
e doenças decorrentes do trabalho.”

Eleição: A eleição será realizada
nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de março,
das 08h às 16h. As urnas fixas ficarão
expostas no Paço Municipal, na

Secretaria de Obras e na Unidade
Municipal de Serviços de Bombeiros.
Para atender os demais locais haverá
urnas volantes. A apuração dos votos
será realizada no dia 23 de março, das
08h às 12h, no Paço Municipal.

O edital completo está disponível
no Jornal Oficial do município e
também no site oficial –
www.jaboticabal.sp.gov.br. Mais
informações pelo telefone (16) 3202-
9292.

A Escola de Arte informa que
estão abertas inscrições para
vários cursos - amarrilho,
hardanger (bordado), desenho,
artesanato, pintura em tecido e
dança de salão

Os interessados podem se

Abertas inscrições para
cursos da Escola de Arte

dirigir ao local, à Rua Mizael
d e  C a m p o s ,  n °  2 0 2 ,  d e
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.

Para mais informações o
telefone de contato (16) 3202-
8561 ou 3202-9161.

No dia 08 de março comemora-
se o Dia Internacional da Mulher. E
Jaboticabal já está preparada para
oferecer diversão e serviços
importantes para as jaboticabalenses.
A Prefeitura Municipal, Fundo
Social de Solidariedade, Delegacia
de Defesa da Mulher e APEOESP
organizaram uma programação
especial para este dia.

A partir das 8h30 acontece a
Caminhada da Mulher, com saída do
Lago Municipal. Das 9h às 13h, no
Centro de Convivência do Idoso,
serão oferecidos serviços de beleza
– corte de cabelo, depilação, design
de sobrancelhas, esmaltação,
massagem relaxante, maquiagem e
automaquiagem.

“Mulheres de todas as idades
poderão aproveitar o dia para cuidar
de sua beleza e também de sua

Jaboticabal terá programação
especial no Dia da Mulher

Beleza, saúde, orientações importantes
marcam comemoração

saúde”, reforça a presidente do
Fundo Social, Cidinha Girio.

Na oportunidade serão
realizados exames preventivos do
câncer de colo uterino
(papanicolau), testes rápidos de
HIV, hepatite e sífilis, aferição de
pressão arterial e distribuição de
preservativos. Haverá, ainda,
orientação jurídica para quem
necessitar e sorteio de brindes para
as participantes.

A ação recebe apoio de
importantes parceiros: secretarias
municipais, AAPROCOM, OAB,
Casa da Amizade, FAE, Grupo Afeto,
Faculdade São Luís, Fraternidade
Feminina Cruzeiro do Sul, Side
Wind, SENAC, Sindicato dos
Funcionários Públicos Municipais,
Woman’s Club, Casa do Artesão e
Escola de Arte.

A Prefeitura de Jaboticabal traz
uma boa notícia aos jaboticabalenses
interessados em concluir seus estudos
através do EJA (Educação de Jovens
e Adultos): a partir de abril, a bolsa
auxílio paga aos estudantes passa de
R$ 50 para R$ 80.

“A bolsa auxílio é uma forma de
incentivar a participação e conclusão

EJA: Prefeitura aumenta valor da bolsa auxílio para R$ 80
Matrículas já estão abertas

do ensino fundamental entre jovens
e adultos fora da idade escolar”,
lembra o secretário de Educação,
César Esper.

Os munícipes interessados em
ingressar no EJA já podem se
matricular. Para isso, basta
comparecer à EMEB mais próxima de
sua residência e apresentar os

seguintes documentos: cópia do RG,
cópia do CPF e cópia do comprovante
de residência.

As vagas são destinadas a alunos,
a partir de 16 anos, que não
frequentaram ou desistiram do ensino
fundamental.

Nas EMEBs “Luis Antônio Bernal,
“Honório Cardoso”, “Amadeu Lessi”,

“Antônio Ricardo Benatti”, “Aurélio
Niero”, “Paulo Freire” e “Tereza
Noronha de Carvalho” são oferecidas
aulas dos termos I (1° e 2° ano) e II
(3° e 4° ano). Já a EMEB Palma
Travassos oferece vagas para 6ª, 7ª e
8ª série do ensino fundamental II.

Para mais informações o telefone
de contato é (16) 3209-2469.

P/ ARMSTRONG LIBERATO
GARCIA DE MOURA

ESTOU NOS TEUS OLHOS
lhe é mau, para o homem direito
o certo é bom.

Para isso o que nos define corretos
ou não, são valores cristãos, que o
próprio Filho de Deus veio e nos
ensinou, pessoalmente.

Mas muitos ensistem e preferem o
mal, o pervertido, o torto e perdido. 

Meu olho diz de mim. Seu olho
diz de você em mim.

Se você vê um arranjo de flores, o
que você verá?

Um casamento? Um campo verde
de paz? Uma formatura? Celebração?
ou um velório? 

As flores são as mesmas, mas o
significado muda para quem vê.

Quem é você? Quanto eu valho?
Como diz meu amigo Ronaldo
Gazzotto “tudo está nos olhos de
quem vê”. 

E quanto importa esse juízo de
valores? Se minha vida é
independente da sua. Então a
importância de mim, e a importância
para mim, depende do poder que eu
der para você me julgar, me por na
balança. Se Deus está te vendo, o que
importa o juízo de valor do homem?
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As histórias que remetem à criação do
Dia Internacional da Mulher alimentam o
imaginário de que a data teria surgido a
partir de um incêndio em uma fábrica
têxtil de Nova York em 1911, quando cerca
de 130 operárias morreram carbonizadas.
Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25
de março daquele ano marcou a trajetória
das lutas feministas ao longo do século 20,
mas os eventos que levaram à criação da
data são bem anteriores a este
acontecimento.

Desde o final do século 19,
organizações femininas oriundas de
movimentos operários protestavam em
vários países da Europa e nos Estados
Unidos. As jornadas de trabalho de
aproximadamente 15 horas diárias e os
salários medíocres introduzidos pela
Revolução Industrial levaram as mulheres
a greves para reivindicar melhores
condições de trabalho e o fim do trabalho
infantil, comum nas fábricas durante o
período.

O primeiro Dia Nacional da Mulher
foi celebrado em maio de 1908 nos
Estados Unidos, quando cerca de 1500
mulheres aderiram a uma manifestação em
prol da igualdade econômica e política no
país. No ano seguinte, o Partido Socialista
dos EUA oficializou a data como sendo
28 de fevereiro, com um protesto que
reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de
Nova York e culminou, em novembro de
1909, em uma longa greve têxtil que
fechou quase 500 fábricas americanas.

Em 1910, durante a II Conferência
Internacional de Mulheres Socialistas na
Dinamarca, uma resolução para a criação
de uma data anual para a celebração dos
direitos da mulher foi aprovada por mais
de cem representantes de 17 países. O
objetivo era honrar as lutas femininas e,
assim, obter suporte para instituir o
sufrágio universal em diversas nações.

Com a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918) eclodiram ainda mais
protestos em todo o mundo. Mas foi em 8
de março de 1917 (23 de fevereiro no
calendário Juliano, adotado pela Rússia até
então), quando aproximadamente 90 mil
operárias manifestaram-se contra o Czar
Nicolau II, as más condições de trabalho,
a fome e a participação russa na guerra -
em um protesto conhecido como "Pão e
Paz" - que a data consagrou-se, embora
tenha sido oficializada como Dia
Internacional da Mulher, apenas em 1921.

Somente mais de 20 anos depois, em
1945, a Organização das Nações Unidas
(ONU) assinou o primeiro acordo
internacional que afirmava princípios de
igualdade entre homens e mulheres. Nos
anos 1960, o movimento feminista ganhou
corpo, em 1975 comemorou-se
oficialmente o Ano Internacional da
Mulher e em 1977 o "8 de março" foi
reconhecido oficialmente pelas Nações
Unidas.

"O 8 de março deve ser visto como
momento de mobilização para a conquista
de direitos e para discutir as
discriminações e violências morais, físicas
e sexuais ainda sofridas pelas mulheres,
impedindo que retrocessos ameacem o que
já foi alcançado em diversos países",

Membros da Women's International League for Peace and
Freedom, em Washington, D.C., 1922.

Funcionárias do Instituto de Resseguros do Brasil, primeira
empresa no Brasil a ter uma creche para filhos das funcionárias.
Foto: Divulgação.

História do Dia Internacional da Mulher

explica a professora Maria Célia Orlato
Selem, mestre em Estudos Feministas pela
Universidade de Brasília e doutoranda em
História Cultural pela Universidade de
Campinhas.

No Brasil, as movimentações em prol
dos direitos da mulher surgiram em meio
aos grupos anarquistas do início do século
20, que buscavam, assim como nos demais
países, melhores condições de trabalho e
qualidade de vida. A luta feminina ganhou
força com o movimento das sufragistas,
nas décadas de 1920 e 30, que
conseguiram o direito ao voto em 1932,
na Constituição promulgada por Getúlio
Vargas. A partir dos anos 1970 emergiram
no país organizações que passaram a
incluir na pauta das discussões a igualdade
entre os gêneros, a sexualidade e a saúde
da mulher. Em 1982, o feminismo passou
a manter um diálogo importante com o
Estado, com a criação do Conselho
Estadual da Condição Feminina em São
Paulo, e em 1985, com o aparecimento da
primeira Delegacia Especializada da
Mulher.

Marcos das Conquistas das
Mulheres na História

- 1788 - o político e filósofo francês
Condorcet reivindica direitos de
participação política, emprego e educação
para as mulheres.

- 1840 - Lucrécia Mott luta pela
igualdade de direitos para mulheres e
negros dos Estados Unidos.

- 1859 - surge na Rússia, na cidade de

São Petersburgo, um movimento de luta
pelos direitos das mulheres.

- 1862 - durante as eleições
municipais, as mulheres podem votar pela
primeira vez na Suécia.

- 1865 - na Alemanha, Louise Otto,
cria a Associação Geral das Mulheres
Alemãs.

- 1866 - No Reino Unido, o economista
John S. Mill escreve exigindo o direito de
voto para as mulheres inglesas.

- 1869 - é criada nos Estados Unidos a
Associação Nacional para o Sufrágio das
Mulheres.

- 1870 - Na França, as mulheres
passam a ter acesso aos cursos de
Medicina.

- 1874 - criada no Japão a primeira
escola normal para moças.

- 1878 - criada na Rússia uma
Universidade Feminina.

- 1893 - a Nova Zelândia torna-se o
primeiro país do mundo a conceder direito
de voto às mulheres (sufrágio feminino).
A conquista foi o resultado da luta de Kate
Sheppard, líder do movimento pelo direito
de voto das mulheres na Nova Zelândia.

- 1901 - o deputado francês René
Viviani defende o direito de voto das
mulheres.

- 1951 - a OIT (Organização
Internacional do Trabalho) estabelece
princípios gerais, visando a igualdade de
remuneração (salários) entre homens e
mulheres (para exercício de mesma
função).
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