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A Prefeitura de Jaboticabal 
iniciou na terça-feira desta sema-
na, dia 12, o recapeamento de 28 
quarteirões, em diversos bairros 
da cidade. A informação é do 
prefeito Raul Girio, que anun-
ciou que mais 50 quarteirões 
também serão recapeados com 
recursos próprios, além dos 20 
que já foram feitos.

“Uma emenda parlamentar do 
deputado estadual Roberto Mas-
safera permitiu que ampliásse-
mos ainda mais a recuperação do 
nosso asfalto. Foram R$ 400 mil, 
que somados aos R$ 500 mil de 
recursos próprios, permitirão que 
a Prefeitura faça um investimen-
to de quase um milhão direta-
mente no recapeamento de vários 
quarteirões em diferentes pontos 
da cidade”, ressaltou Raul Girio.

O prefeito lembra que a agili-

Começa o recapeamento de quase 100 quarteirões em Jaboticabal
 Uma verba de R$ 900 mil será destinada à recuperação do asfalto em vários bairros da cidade

dade do serviço depende do cli-
ma, uma vez que o recapeamen-
to não pode ser feito em dias de 
chuva. “Nossa expectativa é de 
que até agosto, caso o clima cola-
bore, todos os quarteirões já este-
jam recapeados. É bem provável, 
tendo em vista que agora começa 
um período de seca, que o crono-
grama seja seguido à risca. Esta-
mos satisfeitos com a qualidade 

do serviço prestado pela empresa 
licitada e também com a atuação 
da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços, que tem priorizado a 
compra de material de qualida-
de e investido em treinamento 
humano. Nossas obras não são 
apenas paliativas. São obras para 
fi car, por isto a atenção com a 
excelência do serviço”, concluiu 
Raul Girio.

Dia 11, às 16 horas, a Câma-
ra Municipal realizou, através 
do Presidente Dr. Edu Fenerich, 
uma Coletiva de Imprensa para 
esclarecer dúvidas sobre o con-
curso público que será realizado 
pela Casa de Leis, através da 
Fundação Vunesp, para cargos de 
provimento efetivo do quadro de 
servidores do Poder Legislativo 
Municipal.

Participaram da coletiva os 
Vereadores: Sergio Ramos, Dra. 
Andréa Delegada e Rubinho 

Coletiva de Imprensa 
para esclarecer dúvidas 

sobre o Concurso Público
Gama. Os munícipes e a impren-
sa presente tiveram a oportunida-
de de esclarecer várias dúvidas, 
principalmente, sobre a experi-
ência exigida pelos 9 (nove) car-
gos disponíveis.

O edital do concurso pode 
ser acessado pelo link: http://
w w w. c a m a r a j a b o t i c a b a l .
sp.gov.br/images/Concurso_
Publico_2015/Edital%20Con-
curso%20Publico%202015.
pdf

A Câmara Municipal criou 

uma comissão interna para o con-
curso, composta pelos diretores 
do Legislativo: Dr. Marcelo Bassi 
das Neves, Maria Paula Thomaz 
Kawachi, Luiz Carlos dos Santos 
e Odair Casari, que poderão tirar 
dúvidas pelo e-mailconcurso@
camarajaboticabal.sp.gov.br

As inscrições começam na 
segunda-feira, dia 18 de maio 
e terminam no dia 22 de junho, 
somente pelo site da Fundação 
Vunesphttp://www.vunesp.com.
br/CJAB1501/

Prefeitura de Jaboticabal entrega termos de convênio às 
entidades assistenciais e reforça parceria com as mesmas

Encontro reuniu 11 entidades 
assistenciais de Jaboticabal, que 
tiveram renovados seus convê-
nios com os governos estadual 
e federal

O prefeito de Jaboticabal 
Raul Girio e a secretária munici-
pal de Assistência Social, Eliete 
Travaini Lopes, juntamente com 
sua equipe, receberam os repre-
sentantes de entidades assisten-
ciais da cidade para assinar o 
termo de convênio que permite 
que as entidades recebam re-
passe dos governos estadual e 
federal.

“Jaboticabal é gestão plena 
e a decisão de renovar ou fazer 
convênios cabe à Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e ao 
Conselho Municipal de Assis-
tência Social, este, por sua vez, 
fi scaliza e delibera. Nossa cida-
de é privilegiada com a rede de 

serviços que oferece em todos 
os segmentos: crianças, adoles-
centes, idosos e portadores de 
necessidades especiais. Somos 
o segundo município, depois de 
Ribeirão, que mais recebe re-
cursos do DRADS”, comentou 
Eliete, referindo-se à Diretoria 
Regional de Desenvolvimento e 
Assistência Social, que reconhe-
ce que Jaboticabal tem uma rede 
de serviços socioassistenciais 
privada e pública de primeira.

O prefeito Raul Girio agra-
deceu a presença de todos e 
elogiou a atuação de todas as 
entidades, que, a seu ver, dri-
blam todas as difi culdades para 
oferecer um excelente serviço. 
“Parabenizo o trabalho destas 
entidades que independente das 
circunstâncias sempre se esfor-
çam para oferecer o que há de 
melhor, vocês. Já estamos orga-

nizando a Festa do Quitute, com 
todo o cuidado, sabendo que é 
uma oportunidade para divulgar 
o trabalho de vocês e obter uma 
renda extra para manter suas ati-
vidades”, afi rmou Raul Girio, 
informando que a comissão res-
ponsável pela festa já está traba-
lhando a todo vapor.

Entidades que renovaram o 
convênio:

- APAS
- APAE
- Aaprocom
- Seciv
- Recanto Menina
- Casa do Menor Aprendiz
- Associação Cristiane da 

Costa – Unidade Olhos da Alma
- Cever
- Unenlar
- ABCDown
- Lar Acolhedor São Vicente 

de Paulo

Dissipar maus pensamentos e auferir a 

dignidade é estar em sintonia com o 

universo da transparência

Construir sonhos é se aperfeiçoar com 

dedicação, perpetuando-se na 

honestidade

Que as experiências dolorosas não tra-

gam angústia, mas sim, uma fortaleza 

inquebrantável
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José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

tista, 
Alex, Maicon, Renato e Gustavo Nery

lez (D’Alessandro); Rosales (Delgado), Tévez e Kily Gonzalez. Técnico: Marcelo Bielsa.

O bosque estava quase deserto, quan-
do o homem sentou-se para ler embaixo 
dos longos ramos de um velho carvalho.

Estava desiludido da vida, com boas 
razões para chorar, pois o mundo estava 
tentando afundá-lo.

O bosque estava quase deserto, quan-
do o homem sentou-se para ler embaixo 
dos longos ramos de um velho carvalho.

Estava desiludido da vida, com boas 
razões para chorar, pois o mundo estava 
tentando afundá-lo.

E como se já não tivesse razões sufi -
cientes para arruinar o seu dia, um garoto 
chegou, ofegante, cansado de brincar.

Parou na sua frente, de cabeça baixa e 
disse, cheio de alegria:

A MAIS BELA  FLOR...
- Veja o que encontrei!
O homem olhou desanimado e perce-

beu que na sua mão havia uma fl or.
Que visão lamentável! Pensou consi-

go mesmo. A fl or tinha as pétalas caídas, 
folhas murchas, e certamente nenhum 
perfume.

Querendo ver-se livre do garoto e de 
sua fl or, o homem desiludido fi ngiu pá-
lido sorriso e se virou para o outro lado.

Mas ao invés de recuar, o garoto sen-
tou-se ao seu lado, levou a fl or ao nariz e 
declarou com estranha surpresa:

- O cheiro é ótimo, e é bonita tam-
bém...

- Por isso a peguei. Tome! É sua.
A fl or estava morta ou morrendo, nada 

de cores vibrantes como laranja, amarelo 
ou vermelho, mas ele sabia que tinha que 
pegá-la, ou o menino jamais sairia dalí.

Então estendeu a mão para pegá-la e 
disse um tanto contrafeito:

- Era o que eu precisava.
Mas, ao invés de colocá-la na mão do 

homem, ele a segurou no ar, sem qualquer 
razão.

E naquela hora o homem notou, pela 
primeira vez, que o garoto era cego e que 
não podia ver o que tinha nas mãos.

A voz lhe sumiu na garganta por al-
guns instantes.

Lágrimas quentes rolaram do seu ros-
to enquanto ele agradecia emocionado, 
por receber a melhor fl or daquele jardim.

O garoto saiu saltitando, feliz, chei-
rando outra fl or que tinha na mão, e sumiu 
no amplo jardim, em meio ao arvoredo.

Certamente iria consolar outros cora-
ções, que embora tenham a visão física, 
estão cegos para os verdadeiros valores 
da vida.

Agora o homem já não se sentia mais 
desanimado e os pensamentos lhe passa-
vam na mente com serenidade. Pergun-
tava-se a si mesmo como é que aquele 
garoto cego poderia ter percebido sua 
tristeza a ponto de aproximar-se com uma 
fl or para lhe oferecer.

Conclui que talvez a sua auto-piedade 
o tivesse impedido de ver a natureza que 
cantava ao seu redor, dando notícias de 
esperança e paz, alegria e perfume...

E como as Leis da Vida são misericor-
diosas, permitiram que um garoto privado 
da visão física o despertasse daquele esta-
do depressivo.

E o homem, fi nalmente, conseguira 
ver, através dos olhos de uma criança 
cega, que o problema não era o mundo, 
mas ele mesmo.

Verdadeiramente cego é todo aquele 
que não quer ver a realidade que o cerca.

Tantas vezes, pessoas que não perce-
bem o mundo com os olhos físicos, pene-
tram as maravilhas que os rodeiam e se 
extasiam com tanta beleza.

Talvez tenha sido por essa razão que 
um pensador afi rmou que “o essencial é 

invisível aos olhos”.
Todos nós temos na vida algo maior 

em que acreditamos. 
Um Ser, Uma Luz, Um Deus infi nito 

em sua bondade. Temos alegrias e triste-
zas, sucessos e fracassos, ganhos e perdas 
e estamos aqui para entender o porque 
das coisas e evoluir...

Passamos a vida procurando um senti-
do, respostas e signifi cados para tudo que 
acontece.

Podemos ter as mais diversas crenças 
e religiões, só que no entanto, somos to-
dos iguais e buscamos as mesmas coisas.

Às vezes é bom dar uma parada e re-
fl etir sobre o jeito, atitudes, ações, expe-
riências e acontecimentos que ocorreram.

Se o ontem, o hoje e o amanhã são 
o resultado dessa busca, as etapas que 
passamos podem nos mudar, melhorar e 
fazer crescer?

Independente de tudo, temos a ca-
pacidade de escolher o nosso caminho e 
trilhá-lo.

Pessoas que vivem sem amor, fé e 
confi ança precisam encontrar este cami-
nho em suas vidas. Precisam saber que 
trazer à tona toda esta relação é continuar 
a evoluir mesmo com os percalços, e que 
isso é uma coisas natural da nossa espi-
ritualidade.

A cada novo dia devemos aprender, 
buscar caminhos de conhecimento, amor, 
carinho, compaixão, fé e esperança. E que 
nossa vida seja assim, de profundas trans-
formações sempre e com a certeza de que 
não estamos sozinhos nesta jornada.

Pensar a República Democrática no 
Brasil requer, refl etir, em particular, acer-
ca da esfera Pública Cultural. A Cultura 
constituindo a Quintessência da Cidada-
nia Democrática, requer, também,  consi-
derar as formas de Comunicação Pública, 
através dos Meios de Comunicação de 
Massa. Questão das mais relevantes, dada 

REFLEXÃO - A  INSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA

a correspondência entre Cultura Política e  
Meios de Comunicação, em uma Época 
de perversão das  Instituições Democrá-
ticas.

Que se considere a  Democracia Ele-
tiva convertida em LOBBIES, o Espaço 
Público em Imagem Pública e Perfor-
mance Política; ou ainda, a dissociação 
entre Economia e Sociedade, o desencon-
tro entre Ética dos Princípios e  Ética da 
Irresponsabilidade Política. Neste senti-
do, pode-se afi rmar que no Brasil preva-
lece a separação entre Moral ( privada ) e 
Política (espaço público) e a dualidade do 
país, o ofi cial e o ofi cioso, o Brasil Legal 
e o Brasil Real. 

Utilizando o conceito de Lefort, (C. A 
Invenção Democrática. São Paulo, Edi-
tora Brasiliense, 1988) onde o autor es-
creve que uma Democracia não depende 
dos Vícios ou Virtudes dos governantes, 
mas da qualidade de suas  Instituições. 
Acrescente-se que as Instituições Priva-
das são Empresas e, por sua natureza, 
não criam sociabilidade, que se consolida 
pelas Instituições Públicas. As Mega Em-

presas monopolistas  –  que dominam a 
Economia Mundial forçando os Estados 
Nacionais a adotar suas Políticas – e o 
Mercado máximo – com as  privatizações 
das Empresas Públicas –  enfraquecem 
os  Elementos Críticos do Capitalismo 
Liberal que barravam, através de Direitos 
Sociais, Civis e Políticos, a dissolução do 
tecido social. 

A Indiferença e a descrença em Ins-
tituições Públicas resultam na perda da 
“dignidade da Política”, o que abre espa-
ço para diversas formas de Totalitarismo 
–  Econômico, Político e ao Genocídio 
Cultural. Nesse aspecto,  a “Estetização 
da Política” pelos Nazi Fascismos e a 
“Politização da Arte” pelos  Estalinismos  
o testemunham. Lembremos, também, 
o período durante o qual Villa-Lobos 
compôs para o ESTADO NOVO, sob  a 
ditadura de Getúlio Vargas: “A ditadura 
Vargas”, escreve Jorge Coli “fez de Villa-
Lobos seu aliado ofi cial. A consequên-
cia foi  a modifi cação profunda, a partir 
dos anos de 1930, na produção artística 
do compositor, o nacional descambando 

facilmente para o nacionalismo. A asso-
ciação de Villa-Lobos com o ESTADO 
NOVO, além de um programa de músicas 
de propaganda  e um outro Pedagógico, 
nas Escolas, tornou o Compositor menos 
“ousado”. Sua música perde o caráter 
“moderno” que possuía nos anos de 1920, 
quando dialogava estreitamente com as 
experiências de Vanguarda do Tempo”.  
(Coli, 2003, p.131).

RESPEITO  SIGNIFICA O RECO-
NHECIMENTO DE UM VALOR QUE 
NÃO TEM PREÇO, ENQUANTO  
DESRESPEITO  SIGNIFICA  O AJUI-
ZAMENTO DO NÃO VALOR DE UMA 
COISA, OU SEJA, O TRATAMENTO 
DO  OUTRO  COMO SIMPLES COI-
SA … ; TODAS AS COISAS QUE  PO-
DEM SER COMPARADAS,  PODEM 
SER TROCADAS E TÊM UM PRE-
ÇO. AQUELAS QUE NÃO PODEM 
SER COMPARADAS,  NÃO PODEM  
SER TROCADAS, NÃO TÊM PREÇO,  
MAS  DIGNIDADE. (KANT, 1973, AB 
43 E A 142).

Artigo baseado em texto de Olgária 
Matos  –   José Fernando Stigliano  –  

Os acontecimentos dentro da lei de 
causa e efeito. KARMA nos abala e con-
sideramos como tragédia. São fatos co-
letivos ou individuais, abrangendo vidas 
e mais vidas, trazendo dores e sofrimen-
tos. São incêndios, temporais, terremo-
tos e outros que nos levam a lembrar de 
DEUS e pedir ajuda material e espiritual, 
com a força da fé, esperança e caridade.
Nascemos para sofrer, vivemos em bus-
ca de felicidade, na conquista do amor e 
perdão, resgatamos dívidas contraídas no 
passado, em outras encarnações. DEUS 
É  JUSTO, nós é que contraímos dívi-
das.  KARMAS -  que precisam passar 
por provas ou expiações, de acordo com 
a gravidade do ato praticado. A REEN-
CARNAÇÃO é uma condição necessá-
ria, para depuração do espírito, que volta 
para num corpo material, no encontro 

P/ HELDER F. SIMURRO

A LEI DE CAUSA E EFEITO
com seus afi ns e familiares, ou outros que 
passamos dentro de um relacionamento  a 
curto ou a longo prazo. Possamos encon-
trar a paz, o amor e a união de todos, em 
prol da fraterna caridade. Ninguém sofre 
sem uma causa, trazendo um efeito. Bus-
camos a causa em encarnações anteriores, 
onde acumulamos ações e reações. A vida 
do espírito é eterna e os caminhos são 
traçados de acordo com as condições e 
os meios criados no mundo da evolução, 
vinculadas nas provas e expiações que 
passamos justifi cando os acontecimentos, 
por força da necessidade de acertos e re-
paros nas vidas sucessivas, para se torna-
rem realidades.               

NA VIDA TUDO PASSA - Num 
tempo necessário para nascerem as rea-
lidades, vividas e passadas pelo crivo da 
razão e da inteligência, na prática da ca-
ridade e da mediunidade, no exercício da 
caridade e do amor ao próximo.         

A felicidade nasce dentro de nós, 
quando a cada um será dado segundo a 
suas obras, criadas com a humildade e 
o poder da fé, acreditarmos em DEUS e 
sermos os reais servidores das leis de DE 
JESUS.                                      

Eu sou... um ser de fogo violeta;      
Eu sou... a pureza que DEUS deseja;            
Nós seremos felizes e nada nos falta-

rá;      
Gozaremos de boa saúde e havemos 

de realizar tudo que desejamos.            
Viva  JESUS em nossos corações, 

para sempre. 
A BOA NOVA É A LUZ QUE ILU-

MINA OS CAMINHOS POR NÓS PER-
CORRIDOS. ORAI E VIGIAI.

Quando os fi lhos de Israel saíram do 
Egito pela Mão Poderosa do Deus Altís-
simo, eles caminharam pelo deserto em 
rumo à terra prometida. Uma terra de 
abundância, onde eles não seriam mais 
escravos de ninguém. Eles estavam feli-
zes da vida, porque agora eles estavam li-
vres daquela vida miserável. Só que, para 
eles entrarem na terra prometida, teriam 

A MÃO PODEROSA
que passar pelo meio dos fi listeus - que 
era o caminho mais perto. Mas como 
Deus conhece todos os corações e todas 
as coisas, Deus disse: Este povo ainda 
não está preparado para lutar, porque eles 
não foram treinados para a guerra. Então 
o Senhor Deus não permitiu que eles pas-
sassem pelo meio dos fi listeus, porque 
se eles tivessem passado, eles fi cariam 
com muito medo deste povo e começa-
riam a dizer: Moisés, nós queremos voltar 
para o Egito, este povo é forte e vai nos 
matar. Deus fez o povo dar a volta para 
chegar à terra prometida. O povo já es-
tava cansado de tanta andar pelo deserto, 
que não estavam agüentando mais aquela 
caminhada, eles fi caram tão revoltados 
que qualquer coisa eles murmuravam e 
reclamavam, pensando que nunca iriam 
conseguir chegar, ou seja, eles não con-
fi aram totalmente em Deus para levá-los 
em paz e em segurança. O Senhor Deus 
chamou Moisés e disse: Vocês já estão 
perto da terra prometida, agora envia ho-
mens que espiem a terra de Canãa, que 
Eu hei de dar aos fi lhos de Israel; de cada 

tribo de seus pais enviareis um homem, 
sendo cada qual maioral entre eles. E 
enviou-os Moisés do deserto de Parã, 
segundo o dito do Senhor; todos aqueles 
homens que eram cabeças dos fi lhos de 
Israel. Eles passaram quarenta dias exa-
minando a terra e viram que a terra era 
verdadeiramente boa. Quando eles volta-
ram, depois de espiarem a terra, contaram 
tudo o tinham visto e mostraram o cacho 
de uvas que precisou de dois homens para 
carregá-lo e disseram: Moisés a terra é 
boa e mana leite e mel, é muito rica. Mas 
dez deles disseram: Porém os moradores 
desta terra são fortes e, além disso, vimos 
alí os descendentes dos gigantes. Nós não 
vamos conseguir! Eles fi zeram derreter 
o coração do povo e todos começaram a 
murmurar. Calebe e Josué fi zeram calar 
o povo e disseram: Não tenha medo, o 
Senhor está conosco e nós vamos con-
seguir, mas o povo não deu ouvido. Eles 
haviam se esquecido de como Deus os 
tirou com sua Mão Poderosa do Egito. 
Então Senhor, disse Moisés: Não agüen-
to mais estes murmurando e reclamando. 

Eles não vão entrar na terra prometida, 
salvo somente Josué e Calebe, que acre-
ditaram em Mim. Enfi m, uma viagem que 
iria durar onze dias, durou quarenta anos. 
Este é o resultado da pessoa que só sabe 
reclamar da vida, ao invés de agradecer 
a Deus pelas coisas boas que Ele já fez 
e está fazendo. Deus faz tudo para nós 
vivermos como príncipes neste mundo. 
Pare de fi car reclamando de tudo e de to-
dos e comece a desfrutar a vida abundan-
te que Jesus conquistou naquela cruz para 
você. Não faça como os fi lhos de Israel 
que só sabiam murmurar o tempo tudo. A 
Mão Poderosa de Deus está sobre você, 
para lhe fazer bem e não mal. Deus quer 
te colocar numa boa terra, onde você não 
terá falta de nada e tudo vai prosperar na 
sua vida. Deixa Deus te guiar nesse novo 
caminho até a terra prometida. Não fi que 
preocupado com nada, Deus conhece 
muito bem o caminho perfeito, para te 
levar em paz e segurança. Esta é a minha 
oração. Ouça o nosso programa: A Ver-
dade a Palavra. Diáriamente na GAZE-
TAFM 107,9 das 05h30 ás 06h30 e das 
22h00 ás 23h00. Seg. a Sex. catedraldo-
povodedeus@hotmail.com         facebook 
catedral_dopovodedeus@hotmail.com 

Para vivermos a obediência não pode-
mos assumir uma atitude passiva

A obediência de Cristo foi submissão 
fi lial plena e amorosa ao querer do Pai. 
Foi uma atitude de perfeita docilidade, 
ativa e responsável à vontade do Senhor; 
foi centro do plano salvífi co de Deus, 
aceitá-lo incondicionalmente com todas 
as suas consequências.

Entenda mais sobre a obediência a Deus
Obedecer signifi ca comprometer-se 

diante de Deus e dos irmãos a viver em 
atitude de total docilidade à vontade amo-
rosa do Pai e acolhê-la fi lialmente como 
critério único de vida, sejam quais forem 
as mediações humanas ou sinais que ma-
nifestam essa vontade.

Se estivermos atentos à vontade de 
Deus, não esperaremos que a nossa auto-
ridade a revele para nós nem resistiremos 
aos absurdos ou mesmo àquilo que para 
nós é muito difícil. Nós mesmos expore-
mos a vontade do Senhor para elas e as 
ajudaremos a descobrir conosco o que 
Ele tem para nós. Contribuiremos posi-
tivamente no caminho do Senhor para a 
nossa vida.

Para vivermos a obediência não pode-
mos assumir uma atitude passiva, muito 
menos uma atitude de nos esconder da 
vontade de Deus e nos colocar indispos-
tos, resistentes a ela, mas uma atitude de 
descoberta, uma disposição interior, uma 
determinação para vivê-la.

O conhecimento da vontade de Deus 
nos leva à responsabilidade e não temos 
como não cumpri-la. Quem obedece ale-
gra o coração de Deus!

Seu irmão,

O governo federal precisa jogar aber-
to com o setor sucroenergético.

 Há uma dose contida de otimismo 
com o início da safra 2015/2016 de cana-
de-açúcar no Centro-Sul do país. Aberta 
ofi cialmente em primeiro de abril com o 
início da moagem da cana já havia ativi-
dade nas menores usinas desde março. As 
chuvas que chegaram antes e a expecta-
tiva de um bom clima futuro deram um 
impulso na atividade.

Os empresários não fazem apostas. Já 
cansaram de jogar contra cartas marcadas 
e agora entendem que o governo federal 
precisa abrir o jogo e garantir a efi ciência 
dos propósitos políticos. Mesmo porque 
os prognósticos são cautelosos. O próprio 
ministro de Minas e Energia, Eduardo 

Dúvidas no início da safra
Braga, reconhece os desafi os para resta-
belecer o patamar adequado de rentabili-
dade nas usinas. Admite que devemos nos 
preparar para uma crise em 2025, quando 
o Brasil precisará importar 26 bilhões de 
litros de gasolina para abastecer o merca-
do interno. E sem garantia de etanol será 
difícil.

O crescimento da demanda por etanol 
hidratado nos últimos meses estimulou o 
aumento da produção do biocombustível, 
que até o momento apresentou cresci-
mento de 35,15% na comparação com a 
safra passada. O ritmo de fabricação está 
semelhante ao de 2009 e poderemos ter 
uma produção mais “alcooleira”, como 
comentam os técnicos. Hoje já temos 250 
empresas em atividade.

É a realidade. Estamos produzindo 
mais cana, mas a quantidade ainda será 
insufi ciente para tocar as usinas a plena 
carga. As empresas estão resolvendo sua 
liquidez imediata com a produção e ven-
da de etanol hidratado para que possam 
suportar os investimentos mais urgentes 
de produção. A volta da Cide na gasolina 
e os reajustes concedidos pelo governo 
mudaram a situação da safra passada para 
esta.

Retomar a capacidade operacional é 
o primeiro passo para que muitas usinas 
tenham esperanças de alguma recupera-
ção fi nanceira. A maior parte das empre-
sas que solicitaram recuperação judicial 
já morreu na praia. Segundo a União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), 
das 67 unidades em recuperação judicial 

no país, 44 estão paralisadas, sem gerar 
caixa.

Desde 2008, sob dívidas maiores do 
que seus faturamentos, as usinas de cana-
de-açúcar se arrastam na crise das contra-
dições como consequência dos grandes 
investimentos encorajados pelo governo 
federal para aumento da capacidade de 
produção, da contenção dos preços dos 
combustíveis no país e dos anos conse-
cutivos de baixos preços mundiais do 
açúcar. Desde então, 80 usinas de cana 
fecharam as portas no Brasil. A crise 
atinge empregos, os setores de máquinas 
e equipamentos, os plantadores de cana 
e milhares de brasileiros que vivem nos 
municípios dependentes das atividades 
sucroenergéticas.

Mas não é tempo de esmorecer. Por 
isso relançamos em Brasília, no início 
de maio, a Frente Parlamentar pela Valo-
rização do Setor Sucroenergético, agora 
presidida pelo deputado federal Sergio 
Souza (PMDB-PR). A frente supraparti-
dária, que coordenei desde o início, foi 
lançada em novembro de 2013 com o 
propósito de reunir toda a cadeia setorial; 
manter uma postura propositiva e o diá-
logo permanente com todas as áreas do 
Poder Executivo envolvidas na atividade, 
em articulação com a Organização das 
Cooperativas Brasileiras e a Frente Par-
lamentar Agropecuária.

Tivemos conquistas pontuais, como o 
aumento da adição de etanol à gasolina, 
a volta da Cide, a desoneração de Pis/
Cofi ns e a inclusão do setor no progra-

ma Inovar-Auto. Mas todas elas preci-
sam ser consolidadas. As liberações de 
recurso para a renovação dos canaviais 
(Pró-Renova) sofrem atrasos superiores a 
um ano. O Inovar-Auto não incentiva a 
melhora de desempenho dos motores fl ex 
(bicombustível) e ainda estamos longe 
de regras e incentivos consistentes para 
a produção de bioeletricidade de forma 
econômica e descentralizada.

O Brasil é o maior produtor mundial 
de cana-de-açúcar, com 400 unidades in-
dustriais e 70 mil produtores independen-
tes de cana-de-açúcar, responsáveis pela 
geração de mais de um milhão de empre-
gos diretos, distribuídos por cerca de 20% 
dos municípios brasileiros, e por um PIB 
de mais de US$ 40 bilhões e exportações 
anuais da ordem de US$ 15 bilhões.

O setor sucroenergético está incluído 
com vigor nos debates políticos e econô-
micos. Compareceu em todos os progra-
mas e campanhas das últimas eleições 
presidenciais e é reconhecido internacio-
nalmente como um sucesso em pesquisa, 
produção e uso de etanol em larga escala 
com ganhos ambientais incontestáveis.

Só o governo federal, por anos e anos 
desta gestão, parece não se dar conta 
de que o Brasil precisa de uma política 
pública de energia e meio ambiente que 
eleja a produção de etanol e de bioele-
tricidade como prioridades da matriz de 
desenvolvimento do país.

Arnaldo Jardim é Deputado Fede-
ral licenciado (PPS-SP) e Secretario de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo

Que mundo será este? Por ventura, 
maravilhoso? Aqui se vive a fraternida-
de? Ou um labirinto pleno de rixas, de 
divisões, fundamentada no egoísmo, des-
prezando regras morais, onde se discrimi-
nam pobres e periferias, onde se luta por 
“estatus”, onde a população é lembrada 

ONDE ESTÁ “PARAISÓPOLES”?
somente nas horas da eleições? Onde os 
de renda mínima são esquecidos e cru-
cifi cados? Onde os trabalhadores vivem 
à mingua com o salário mínimo? Onde 
os mal aposentados têm de se contentar 
com uma assistência hospitalar defi cien-
te? Onde o sistema educacional público 
mais prepara o aluno para as “casas” e 
os professores muito mal remunerados 
são transformados em crucifi cados de um 
sistema cruel?

Certamente “Paraisópoles”  é o paraí-
so dos espertalhões!

Cargos são comprados por uma “eli-
te” venal e comercial.

Tranquilidade é destinada para os 
“poltronistas” de alto nível das “Câmaras 
Legislativas”

À margem, surgem “pseudos líderes 
religiósos”, que se aproveitam da inge-
nuidade, ignorância e desespero dos po-
bres para  construirem seus “templos de 
Salomão”!

É necessário lembrar que CRISTO 
JESUS veio anunciar a BOA NOTÍCIA 
DA SALVAÇÃO, PRESENÇA REAL 
DE DEUS NO MUNDO!

A Prefeitura de Jaboticabal traz opor-
tunidade de emprego aos jaboticabalen-
ses. Começam na segunda-feira, dia 18, 
as inscrições do Processo Seletivo para 
Jovens Aprendizes. Jovens de 16 a 22 
anos podem se inscrever no Programa 
Municipal para atuar junto ao Departa-
mento de Trânsito e Transporte no siste-
ma “Área Azul”.

Serão disponibilizadas 60 vagas, sen-
do preenchidas conforme a necessidade 
da Secretaria Municipal de Obras. “É 
uma oportunidade para os jovens ingres-

Prefeitura oferece 60 vagas para menor aprendiz 
Vagas estão abertas no CIEE

sarem no mercado de trabalho. São 20 
horas semanais atuando na região central 
da cidade. As inscrições vão até 22 de 
maio”, afi rma o prefeito Raul Girio.

Para participar é necessário ter con-
cluído o Ensino Fundamental ou estar 
cursando o Ensino Médio. O salário men-
sal, para quatro horas diárias, é de R$ 
429,60, mais vale transporte.

Mais informações pelo número (16) 
3209-3322 ou pelo site ofi cial (www.
jaboticabal.sp.gov.br). O CIEE fi ca rua 
Floriano Peixoto, nº 873, Centro.
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Ano Campeão Vice

2011 Uruguai Paraguai

2007 Brasil Argentina

2004 Brasil Argentina

2001 Colombia México

1999 Brasil Uruguai

1997 Brasil Bolívia

1995 Uruguai Brasil

1993 Argentina México

1991 Argentina Brasil

1989 Brasil Uruguai

1987 Uruguai Chile

1983 Uruguai Brasil

1979 Paraguai Chile

1975 Perú Colombia

1967 Uruguai Argentina

1963 Bolívia Paraguai

1959 Uruguai Argentina

1959 Argentina Brasil

1957 Argentina Brasil

1956 Uruguai Chile

1955 Argentina Chile

1953 Paraguai Brasil

1949 Brasil Paraguai

1947 Argentina Paraguai

1946 Argentina Brasil

1945 Argentina Brasil

1942 Uruguai Argentina

1941 Argentina Uruguai

1939 Peru Uruguai

1937 Argentina Brasil

1935 Uruguai Argentina

1929 Argentina Paraguai

1927 Argentina Uruguai

1926 Uruguai Argentina

1925 Argentina Brasil

1924 Uruguai Argentina

1923 Uruguai Argentina

1922 Brasil Paraguai

1921 Argentina Brasil

1920 Uruguai Argentina

1919 Brasil Uruguai

1917 Uruguai Argentina

1916 Uruguai Argentina

Histórico
- A Copa América é o torneio 

continental de seleções mais an-
tigo do mundo. A primeira dis-
puta ofi cial aconteceu em 1916. 
O palco da disputa foi a cidade 
argentina de Buenos Aires. Par-
ticiparam da competição apenas 
quatro países: Argentina, Brasil, 
Uruguai e Chile.

- Em 1975, 1979 e 1983 não 
houve sede fi xa.

- A competição reúne as sele-
ções da América do Sul, mas nos 
últimos anos seleções de outros 
continentes, como México, Ja-
pão e EUA tem sido convidadas 
a disputar o torneio.

- Em 1959 houve dois campe-
onatos - um no Equador (Torneio 
Extra), vencido pelo Uruguai e 
outro na Argentina, vencido pela 
equipe da casa (Argentina).

- Entre todos os países da 

Brasil 2007 - Em pé: Em pé: Edmilson, Doni, Naldo, Afonso e Alex. Agachados: Elano, Robinho, 
Marcelo, Diego, Maicon e Josue.

Jogos Históricos: Brasil 
campeão da Copa América 2004

Há dez anos, Brasil e Argen-
tina entravam em campo para 
disputar um título em uma par-
tida que tinha tudo para ser dra-
mática. E foi. Nos pênaltis, a 
nossa Seleção, que na época ti-
nha Adriano em grande forma e 
o meia Alex como capitão, fi cou 
com o caneco em jogo disputado 
no Estádio Nacional do Peru. Na 
época, aliás, muita gente creditou 
no título “ao time B da Seleção 
Brasileira” (veja o vídeo abaixo).

O Brasil esteve atrás do placar 
duas vezes e foi buscar o empate. 
Kily Gonzales, de pênalti, fez 1 
a 0 aos 20 minutos e Luisão em-
patou aos 45 do primeiro tempo. 
O segundo gol argentino veio aos 
42 da etapa fi nal com Delgado e 
deixou em êxtase o torcedor, que 
já comemorava o título. Mas não 

Brasil 2004 - O Brasil campeão de 2004. Em pé: Felipe, Fábio, Cris, Júlio César, Luisão, Júlio Bap-
tista, Juan, Edú e Adriano. Agachados: Ricardo Oliveira, Mancini, Kleberson, Diego, Luis Fabiano, 
Alex, Maicon, Renato e Gustavo Nery.

Argentina 2004 - Abbondanzieri; Ayala, Heinze e Coloccini; Zanetti, Mascherano e Sortín; Gonza-
lez (D’Alessandro); Rosales (Delgado), Tévez e Kily Gonzalez. Técnico: Marcelo Bielsa.

contava com o gol de Adriano, 
aos 48, que levou a decisão para 
os pênaltis.

A Campanha:
Primeira fase:
Brasil 1 x 0 Chile
Brasil 4 x 1 Costa Rica
Brasil 1 x 2 Paraguai
Segunda fase:
Brasil 4 x 0 México (quartas)
Brasil 1 (5) x (3) 1 Uruguai 

(semifi nal)
A decisão
Brasil 2 (4) x (2) 2 Argentina
Data: 25/7/2004
Local: Estádio Nacional, 

Lima (Peru)
Arbitragem: Carlos Amarilla 

(PAR), auxiliador por Nelson 
Cano (PAR) e Freddy Vilty (BOL)

Cartões amarelos: Edu, Lui-
são e Adriano (B); Sorin e Mas-

COMPETIÇÃO: COPA AMÉ-
RICA - FINAL

DATA: 15/Julho/2007
LOCAL: Estádio José Encarna-

ción Pachencho Romero - Mara-
caibo (Venezuela).

ÁRBITRO: Carlos Amarilla 
(Paraguai).

GOLS: Julio Baptista aos 4’; 
Roberto Ayala (contra) aos 39’; 
Daniel Alves aos 68’.

CARTÕES: Amarelo: Alex, 
Javier Mascherano, Doni, Gilber-
to, Julio Baptista, Carlos Tevez, 
Josué.

COPA AMÉRICA 2007 - BRASIL 3 x 0 ARGENTINA

BRASIL: Doni (Roma-ITA), 
Maicon (Internazionale-ITA), 
Alex (PSV Eindhoven-HOL), 
Juan (Bayer Leverkusen-ALE) e 
Gilberto (Herta Berlim-ALE); Mi-
neiro (Hertha Berlim-ALE), Josué 
(São Paulo-SP), Elano (Shaktar 
Donetsk-UCR) depois Daniel Al-
ves (Sevilla-ESP) aos 33’ e Julio 
Baptista (Real Madrid-ESP); Ro-
binho (Real Madrid-ESP) depois 
Diego (Werder Bremen-ALE) 
aos 90’ e Vagner Love (CSKA-
RUS) depois Fernando (Girondins 
Bordeaux-FRA) aos 89’. Técnico: 

Carlos Caetano Bledorn Verri - 
Dunga.

ARGENTINA: Roberto Ab-
bondanzieri; Javier Zanetti, 
Roberto Ayala, Gabriel Milito 
e Gabriel Heinze; Juan Sebásti-
án Verón (Lucho González aos 
67’), Javier Mascherano, Esta-
ban Cambiasso (Pablo Aimar 
aos 58’) e Juan Román Riquel-
me; Lionel Messi e Carlos Te-
vez. Técnico: Alfio Basile.

Com o resultado, a Seleção 
Brasileira conquistou a Copa 
América de 2007.

A Seleção Brasileira demorou 40 anos 
para retomar a hegemonia no futebol sul-
americano. Depois do título conquistado 
em 1949, com a competição disputada no 
Brasil, a Copa América voltou a ser rea-
lizada em nosso país, em 1989, tendo o 
Brasil se sagrado campeão invicto.

A campanha do título de 1989 começou 
com uma vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela, 

COPA AMÉRICA 1989 - BRASIL 01 X URUGUAI 0
no dia 1 de julho, no Estádio da Fonte Nova, 
seguida de dois empates em 0 a 0 com Peru 
e Colômbia, também em Salvador.

Vieram as vitórias de 2 a 0 sobre o 
Paraguai no Estádio do Arruda, em Reci-
fe, e os três jogos da fase fi nal, todas no 
Maracanã, no Rio de Janeiro: 2 a 0 sobre 
a Argentina, 3 a 0 sobre o Paraguai e 1 a 0 
sobre o Uruguai.

O jogo fi nal contra o Uruguai foi dis-
putado no Maracanã no dia 16 de julho, 
portanto, exatamente 39 anos depois da 
derrota na fi nal da Copa do Mundo de 
1950 por 2 a 1 para os uruguaios.

Romário marcou o gol da vitória da 
Seleção Brasileira, aos quatro minutos do 
segundo tempo. Bebeto foi o artilheiro da 
Copa América de 1989, com seis gols.

Brasil: Em pé: Mazinho, Taffarel, Mauro Galvão, Ricardo Gomes (capitão), Aldair e Branco. Aga-
chados: Bebeto, Romário, Silas, Dunga e Valdo.

ESQUADRÕES IMORTAIS

ESQUADRÃO IMORTAL – CORINTHIANS 1998-2000
Grandes feitos: Bicampeão brasileiro (1998 e 1999), Campeão Paulista (1999) e primeiro Campeão 

do Mundial de Clubes da FIFA (2000).
Time-base: Dida (Nei); Índio, Gamarra (Adílson), Fábio Luciano e Kléber (Sylvinho); Vampeta, 

Rincón, Ricardinho e Marcelinho; Edílson e Luizão (Dinei). Técnicos: Vanderlei Luxemburgo (1998) 
e Oswaldo de Oliveira (1999 e 2000).

ESQUADRÃO IMORTAL – ATLÉTICO-MG 1970-1971
Grandes feitos: Campeão Brasileiro (1971) e Campeão Mineiro (1970). Foi o primeiro campeão do 

Campeonato Brasileiro de Futebol da história.
Time base: Renato; Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Oldair (Cincunegui); Vanderlei Paiva 

e Humberto Ramos; Lôla (Spencer), Ronaldo, Tião (Romeu / Beto) e Dario. Técnico: Telê Santana.

Copa América
América do Sul, apenas Chile, 
Equador e Venezuela ainda não 
conquistaram o título.

- Se chamava Campeonato 
Sulamericano ate ser renomeada 
para Copa América em 1975.

SEDES:
Argentina 09 vezes: 1916, 21, 

25, 29, 37, 46, 59, 87 e 2011
Uruguai 07 vezes: 1917, 23, 

24, 42, 56, 67 e 95.
Chile 06 vezes: 1920, 26, 41, 

45, 55 e 91, 
Peru 06 vezes: 1927, 35, 39, 

53, 57 e 2004.
Brasil 04 vezes: 1919, 22, 49, 

e 89, 
Equador 03 vezes: 1947, 59 e 

93, 
Bolívia 02 vezes: 1963 e 97.
Paraguai 01 vez em 1999; e 
Venezuela 01 vez em 2007.
 Fonte: Arquivo www.cam-

peoesdofutebol.com.br

cherano (A)
Gols: Kily Gonzalez (20min) 

e Luisão (45min) do primeiro 
tempo; Delgado (42min) e Adria-
no (48min) do segundo.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 9.9708 - 7292

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

Inserimos agora a mensagem oriun-
da de um irmão de Órion, tratando sobre 
os cristais, a qual se encontra no livro 
Clipping: PROVA FINAL – A VIDA É 
ETERNA – editado por José Augusto de 
Paula. 

Os cristais são como baterias cós-
micas, que se enchem com a energia do 
ambiente em que estão. O cristal capta 
a essência das pessoas, fi cando perto de 
pessoas que conseguem manter o equilí-
brio entre suas essências e suas atitudes 

TRABALHANDO COM OS CRISTAIS

no mundo. Pessoas nervosas ou pensati-
vas, só encontram-se neste estado por não 
conseguirem equilibrar sua essência com 
a vida cotidiana. 

Os cristais sentem-se atraídos pela 
energia. Onde ela existe em pequena 
quantidade, é difícil que eles fi quem e 
proporcionem benefícios. Por isso, ao se 
realizar trabalhos com cristais, deve-se 
tratá-los como a uma planta, regando-os 
todos os dias com energia. 

Podemos direcionar a energia contida 
no cristal para realizar diversas aspira-
ções. É importante, porém, que a pessoa 
procure primeiramente adquirir valores 
morais, pois toda e qualquer prática que 
resulte em males, terá da justiça divina, a 
lei de ação e reação. 

Exemplos práticos da utilização de 
cristais: 

Para se obter ajuda, a partir do cristal, 
deve-se conhecer o potencial de cada tipo 
deles: 

O cristal puro (transparente), é dentre 
todos o que mais capta e armazena ener-
gia, podendo ser usado em todos os tipos 
de males mentais e nos físicos que estive-
rem acima da cintura. Ele é um excelente 
“fi ltro“, transformando energias negati-
vas em positivas, se assim estiver progra-
mado, potencializa a capacidade de visão 
e traz clareza de raciocínio nos sonhos. É 
um grande aliado quando se quer sentir as 

intenções de outras pessoas, unindo-as ou 
não, dependendo do merecimento e tipo 
de ligação entre os seres. Não funciona 
para ligações cármicas (pois esta é uma 
lei de Deus), mas pode auxiliar na escolha 
das pessoas e do caminho a ser seguido, 
condizendo com o que a pessoa quer. 

Vamos agora a um exercício prático 
para despertar a consciência ou visão. 
Neste exercício utilizaremos sete cristais 
transparentes pequenos. 

-Faça a purifi cação dos cristais na 
água do mar. 

-Acalme seu coração e procure fi car 
feliz. Se não conseguir felicidade cal-
ma e verdadeira, o resultado será pouco 
sentido (escolha algum exercício que o 
acalme).

-Disponha seis cristais em círculo, 
no ponto onde pretende trabalhar (centro 
da testa para despertar a consciência ou 
espaço entre as sobrancelhas para abrir a 
visão). Coloque um cristal no centro do 
círculo. 

-Imagine uma luz dourada, visualize-
a entrando pelo cristal do centro e rodan-
do no sentido horário pelos outros cristais 
por 10 vezes. Mude o fl uxo da luz para o 
sentido anti-horário também dirigindo-a 
por 10 vezes. 

Se sentir uma dor leve, continue, po-
rém, se a dor o incomodar, repita este pro-
cesso por alguns dias antes de continuar.

-Visualize a luz entrando em todos os 
cristais da roda (menos no do centro) por 
mais ou menos dois minutos. Em seguida, 
visualize a energia dos cristais indo em 
direção do cristal do centro de uma única 
vez. Faça este procedimento por 5 vezes. 

Novamente, caso sentir uma dor leve, 
continue, porém, se a dor o incomodar, 
repita este processo por alguns dias antes 
de continuar. 

-Visualize a luz entrando por três pe-
dras alternadas simultaneamente (não a 
pedra do centro), faça a energia correr de 
uma para outra, formando um triângulo. 
Mantendo esta visualização, visualize a 
luz nas outras três pedras restantes, for-
mando outro triângulo e, consequente-
mente, uma estrela.

Faça com que a luz fl ua em sentido 
contrário em cada triângulo. Faça isto 
por 5 minutos, depois visualize a energia 
saindo de cada uma das pontas da estrela, 
atingindo a pedra do centro. Permaneça 
quanto tempo puder.

Ao terminar, qualquer fase do exercí-
cio, permaneça um pouco deitado, relaxe 
o corpo e o ponto onde praticou o exercí-
cio. Só então, poderá levantar-se.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Frase para meditar: “TUDO FICA 

DIFÍCIL QUANDO ESTAMOS MER-
GULHADOS NA ESCURIDÃO DA IG-
NORÂNCIA.

MAS TUDO FICA FÁCIL QUAN-
DO MERGULHAMOS NA LUZ DA 
SABEDORIA! ” – j.Augusto

Com 100 dias de atuação como depu-
tado federal, Baleia Rossi (PMDB-SP) 
faz um breve balanço do seu mandato. 
Entre os destaques, os vários projetos já 
apresentados na Câmara e o forte trabalho 
que vem sendo desenvolvido no combate 
à criminalidade, além de sua luta na libe-
ração das obras de internacionalização do 
aeroporto Leite Lopes e as medidas para 
combater a crise econômica.

“Tempo ruim para a bandidagem” - A 
frase é do deputado Baleia Rossi e retrata 
bem o trabalho que vem sendo desenvol-

100 dias de trabalho na Câmara Federal
vido na Câmara em relação à Seguran-
ça. Vários projetos focados no combate 
à violência foram votados em plenário 
e defendidos por Baleia. Entre eles, a 
fi xação de pena maior em caso de este-
lionato contra idosos, a classifi cação de 
hediondo para crimes contra policiais, o 
aumento da pena para indução de meno-
res ao crime e também no caso de uso de 
explosivos em furtos a caixa eletrônico. 
Também foram aprovados pela Câmara a 
infi ltração de policiais na internet para in-
vestigar pedofi lia, penas maiores para cri-
me de receptação e a ampliação de pena 
para os agentes que facilitarem a entrada 
de celular em presídios.

“Todos esses projetos não resolverão 
de vez o problema da segurança, mas são 
extremamente importantes para enfren-
tarmos a violência em nosso país”, expli-
cou Baleia.

Outro importante projeto que já foi 
sancionado pela Presidência da Repú-
blica vem sendo chamado de Lei do Fe-
minicídio. “Esta Lei agrava a punição de 
assassinatos contra mulheres por motivo 
de discriminação de gênero e violência 
doméstica, com penas que podem variar 
de 12 a 30 anos de prisão e inclui o crime 
entre os tipos de homicídio qualifi cado”, 
explica o deputado.

Projetos - Em pouco mais de três me-
ses de mandato, Baleia Rossi também já 
coleciona uma extensa lista de projetos 
de lei apresentados, nas mais diversas 
áreas. Entre eles, o projeto de Lei que 
cria o Programa Nacional de Prevenção 
e Controle da Obesidade; o que aumenta 
a parcela de recursos destinada ao FPM 
- Fundo de Participação dos Municípios; 
o que torna obrigatória a disponibilização 
de desfi brilador cardíaco em locais de 
grande concentração de pessoas; torna 
obrigatória a instalação de medidores in-
dividuais de energia elétrica, água e gás 
nas novas unidades residenciais; cria a 
Nota Fiscal Brasileira; torna obrigató-
ria a placa de identifi cação dianteira em 
veículos de duas ou três rodas; cancela o 
cadastro de estabelecimentos comerciais 
e industriais que trabalham com madeira 
extraída ilegalmente das fl orestas brasi-
leiras; torna obrigatório o uso de logística 
reversa de resíduos de medicamentos, 
produtos médicos e para diagnósticos de 
uso ‘in vitro’; defi ne critérios para retira-
da de tecidos, órgãos e partes do corpo 
de pessoas falecidas para transplantes ou 
outra fi nalidade terapêutica; institui 2016 
como o ano comemorativo do centenário 
de nascimento do deputado Ulysses Gui-
marães; corrige distorção que permite bi-

tributação com ICMS e ISS. 
Internacionalização do aeroporto de 

Ribeirão Preto - Especifi camente para 
Ribeirão Preto e toda a macrorregião, 
Baleia tem como prioridade uma questão 
que se arrasta há vários anos: as obras de 
internacionalização do aeroporto Leite 
Lopes. “É inadmissível esse jogo de em-
purra entre os governos Estadual e Fede-
ral. Estou trabalhando para que os recur-
sos sejam liberados e as obras saiam do 
papel”, afi rma.

Em audiência com o Ministro da Se-
cretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha 
se comprometeu em liberar os recursos 
que cabem ao governo federal e afi rmou 
que a   perspectiva é das obras começa-
rem ainda neste ano.

“É preciso cortar na carne” - Entre as 
várias medidas propostas pela bancada 
do PMDB para combater a crise econô-
mica, Baleia Rossi destaca a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), que limita 
o número de ministérios a 20, o que obri-
garia o governo a extinguir 18 pastas, já 
que, hoje, há um total de 38. “O governo 
precisa dar o exemplo. Além dos projetos 
de ajustes, é importante que se diminua o 
custo da máquina pública. É preciso cor-
tar na carne”, afi rma o deputado. A pro-
posta já foi avaliada como constitucional 
pela Comissão de Constituição e Justiça.

  

Neste ano de 2015, o Centro 
de Atendimento Pisicossocial 
(CAPS) de Jaboticabal com-
pletou cinco anos de serviços 
prestados à comunidade. E para 
comemorar a data, foi realizado 
encontro com os pacientes e fa-
miliares durante uma tarde bem 
gostosa com direito a salgados, 
bolo e música ao vivo.

Anamélia Maria Guimarães 
Junqueira, psicóloga e interlo-
cutora de saúde mental de Jabo-
ticabal explica a importância do 
Centro para o município.  “Co-
memoramos cinco anos junta-
mente com os usuários e fami-
liares. O CAPS tem um papel 
estratégico na política da saúde 
mental, buscando resgate de au-
tonomia e inserção social, reali-
zando tratamento necessário para 
quem precisa”, destaca.

Atualmente, o Caps conta 
com 50 usuários que frequentam 
diariamente de forma intensiva e 
semi-intensiva, além de 130 não 
intensivos.

 “O CAPS atua no serviço 
de saúde do nosso município de 
forma digna, afetuosa e humana. 
O Caps vem se desenvolvendo 
cada ano mais, trazendo ações 
que ajudam os pacientes de uma 
forma tranquila. A Prefeitura, por 

Cinco anos de CAPS em  Jaboticabal

meio da Secretaria da Saúde, irá 
acomodar os pacientes em um 
local maior e com atenção espe-
cializada dentro das normas do 
Ministério da Saúde. Já estamos 
cuidando disso para que Jaboti-
cabal seja incluída no retorno dos 
recursos a ser aplicado no Caps”, 
salienta o prefeito Raul Girio. 

A secretária municipal da 
Saúde, Renata Assirati, destaca a 
comemoração dos cinco anos e o 
apoio que recebe da administra-
ção municipal.  “Comemoramos 
cinco anos atendendo por volta 
de 50 pacientes por dia, de se-
gunda a sexta. É um local muito 

importante para a comunidade e 
esses pacientes trabalham com 
o desenvolvimento psicossocial. 
Contamos com uma equipe ma-
ravilhosa de médico, enfermeiro, 
terapeuta ocupacional, psicóloga, 
além do administrativo e limpe-
za. Só temos a agradecer aos 
profi ssionais que trabalham com 
afi nco e amor. Temos um traba-
lho com a família e em breve es-
taremos em uma casa nova, mais 
ampla e com melhores condições 
para os nossos pacientes. O Mi-
nistério da Saúde exige critérios 
rigorosos e o novo local terá con-
dições para atender às exigên-

cias. Agradecemos muito o nosso 
prefeito Raul Girio pelo grande 
apoio que dá para o Centro”, con-
cluiu Renata.

Sobre o CAPS
O CAPS trata de casos de 

transtornos mentais graves e 
severos. Conta com uma ampla 
equipe multidisciplinar reali-
zando atendimento individual e 
em grupo, ofi cina terapêutica, 
atendimento e visita domiciliar. 
Os pacientes contam ainda com 
passeios e eventos comemorati-
vos.

Desde a segunda-feira (11), o Ban-
co do Povo está atendendo no Paço 
Municipal, no Sistema Prático. A mu-
dança garante mais rapidez e efi ciência 
no atendimento, oferecendo em um 
único local atendimentos do Sebrae-SP 
(PAE), Posto de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) e Banco do Povo.

“Com as mudanças o atendimento 
fi ca muito mais efi ciente. O empreen-
dedor que precisar dos serviços ofe-
recidos pelo Banco do Povo, Sebrae e 
Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) deve procurar o Paço Municipal, 
anexo ao Sistema Prático”, afi rma o 
prefeito Raul Girio.

O secretário municipal de Indústria 
e Comércio, Sérgio Nakagi, salientou 
que o objetivo da Secretaria é criar uma 
espécie de “sala do empreendedor”, 
que abrigue em um só local todos os 
serviços e informações que podem ser 
oferecidos a quem quer abrir um novo 
negócio ou dinamizar o que já possui. 
“No PAT ele já pode listar as vagas que 

Banco do Povo muda de endereço
Desde segunda-feira (11), atendimentos acontecem no Paço Municipal

necessitará, bem como obter informa-
ções no PAE e saber como funciona o 

fi nanciamento do Banco do Povo”, in-
formou Sérgio Nakagi.

O telefone de contato do Banco do 
Povo é (16) 3202-7885.  

MAD MAX
16:30-19:30 e 21:45 sabado e do-

mingo
19:30 e 21:45 sexta e terça
20:30 quinta-segunda e quarta

Após ser capturado por Im-
mortan Joe, um guerreiro das es-
tradas chamado Max (Tom Har-
dy) se vê no meio de uma guerra 

mortal, iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron) na 
tentativa se salvar um grupo de 
garotas. Também tentanto fugir, 
Max aceita ajudar Furiosa em 
sua luta contra Joe e se vê dividi-
do entre mais uma vez seguir so-
zinho seu caminho ou fi car com 
o grupo.
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

No próximo dia 27/05 estará comemorando seu 5º aniversário 
Rebecca Andrade Costa, fi lha de Elaine Andrade (Prever) e Fábio 
Costa (Honda). Parabéns e muitas felicidades para essa princesi-
nha, que tem enchido de orgulho seus pais e familiares.

Verso de Rodeio
Autor: Nilson Alves Rigo

Quero você na minha cama.
Também te quero no coração.
Você é muito importante, 
No momento da minha ten-

tação.
Quero sempre estar ao seu 

lado,
Sentindo e arrepiando a sua 

paixão!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

O modelo tem sua beleza esculpida 
em 1,79 de altura e conta com simpa-
tia, atitude e profi ssionalismo, além 
de um olhar penetrante na cor mel. O 
garotão tem veia italiana; seu signo é 
Aquário e sua cidade natal é Ribeirão 
Preto. Yago foi descoberto aos 16 anos 
de idade pelo empresário e coach de 
modelos Rony Miranda.Hoje, aos 22 
anos, o modelo faz parte de casting 
Station Models. No currículo, muitos 

PROFISSÃO: MODELO
YAGO BARBIERI

trabalhos, entre eles, diversas campa-
nhas e desfi les. Na lista inclui também 
quatro participações em novelas da 
Rede Globo (Joia Rara, Além do Hori-
zonte, Em Família e Malhação).O belo 
acabou de estrelar um comercial que 
estará no ar em breve.

Yago Barbiere é um nome para se 
prestar atenção.

Vamos fi car de olho nele!

MARCUS RAYMUNDO... nossos melhores dias estão à nossa 
frente… Feliz Aniversário no dia 20!

MAÍRA B. MACHADO MARCOM... parabéns pelo dia 25 que é tão especial. 
Alegrias, paz e harmonia. Que todos os seus desejos se concretizem, pois você é me-
recedora das mais plenas realizações. Feliz Aniversário!

ALEX, desejamos muitas felicidades, paz, alegria e muito 
sucesso no dia 17/05. Parabéns!

EVILÁSIO VIDOTTI... a vida é movida a desafi os e conquistas, 
o que dá o prazer supremo de se enfrentar obstáculos e fazer o sol 
brilhar cada vez mais. Suas experiências demonstram claramente a 
superação no trabalho e no amor, partindo para a felicidade plena. 
PARABÉNS! Feliz Aniversário pelo dia 19/05!

No último fi nal de semana  (09), sá-
bado, a equipe de basquete masculino 
sub-17 da F.A.E./JABOTICABAL, sob o 
comando das Profi ssionais de Educação 
Física, Lucimara Silva e Nayhara Servi-
done, esteve em quadra jogando contra a 
equipe de Uberaba-MG em jogo válido 
pelo 2º turno da Associação Regional de 
Basquete/Ribeirão Preto. A partida acon-
teceu no Ginásio Municipal de Esportes 
Alberto Bottino em Jaboticabal , às 16:30 
hs. A equipe sub-17 masculino da F.A.E./
JABOTICABAL, conquistou uma exce-
lente vitória frente à equipe de Uberaba 
pelo seguinte placar: 

F.A.E./JABOTICABAL 83 X 58 
UBERABA-MG.

Com este resultado positivo, a equipe 
de Jaboticabal está em 2º lugar na chave 
que ainda tem a participação das equipes 
de Cravinhos e Guaíra. O objetivo da 
equipe da F.A.E./JABOTICABAL é con-
quistar a classifi cação para outra fase. As 
duas equipes melhores classifi cadas na 
chave, seguem na série ouro da competi-
ção. Os dois cestinhas da partida foram os 
atletas da equipe sub-17 da F.A.E./JABO-
TICABAL: Caique Silva e Washington 
Silva, ambos com 19 pontos. Equipe sub-
17 da F.A.E./JABOTICABAL: Lucas 
Souza, Lucas Ferreira, Caique Silva, Vi-
nicius Pavanelli, Raphael Silva, Matheus 
Araújo, Wender Cerutti, Marcos da Silva, 
Irineu Neto, Pedro Gusmão, Washington 
Silva e Vitor Ferreira.

O próximo compromisso da equipe de 
Jaboticabal será em Guaíra, com data e 
horário a ser defi nido.

BASQUETE FEMININO - A equipe 
de basquete feminino sub-15 da F.A.E./
JABOTICABAL,também esteve em qua-
dra neste fi nal de semana, jogando frente 
a equipe do Centro Olímpico/Ibirapuera 
na cidade de São Paulo em jogo válido 
pelo Campeonato Paulista/sub-15 femi-
nino. A equipe de Jaboticabal, sob o co-
mando do técnico João Pifer e a professo-
ra Luiza Lemos, sofreu uma derrota pelo 
seguinte placar:

CENTRO OLÍMPICO/IBIRAPUE-
RA 48 X 21 F.A.E./JABOTICABAL.

EQUIPE DE BASQUETE SUB-17 MASCULINO DA F.A.E./JABOTICABAL CONQUISTA UMA 
EXCELENTE VITÓRIA FRENTE À CIDADE DE UBERABA-MG, EM JOGO VÁLIDO PELO 

2º TURNO DO CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

As cestinhas da equipe sub-15 da 
F.A.E./JABOTICABAL, foram as atle-
tas Julia Guerreiro e Beatriz Pifer, ambas 
com 08 pontos.

Equipe sub-15 da F.A.E./JABOTICA-

BAL: Isabela Muniz, Kethelyn Ferreira, 
Eduarda Silva, Camila Souza, Juliana 
Martins, Beatriz Pifer, Vivian Laurentino, 
Laura Santos, Julia Guerreiro, Priscila 
Lopes, Beatriz Evaristo e Sthela Rosa.

A equipe sub-15 feminino da F.A.E./
JABOTICABAL voltará a jogar pelo 
Campeonato Paulista no próximo dia 
30/05, às 17:00hrs na cidade de Presidente 
Venceslau.
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Não importa a profi ssão, as pessoas 
precisam ter respeito no atendimento ao 
próximo. A enfermagem, por exemplo, 
está dividida em técnico em enfermagem 
e enfermeiro, ambos com atribuições dis-
tintas, porém com o único propósito de 
atender às necessidades humanas básicas 
em todo o ciclo vital. Para isso, o profi s-
sional precisa ter ética, saber trabalhar em 
equipe, buscar capacitações, ser dinâmi-
co, criativo e, principalmente, efetuar um 
tratamento humanizado.

Esse tipo de atendimento vai além do 
cuidado ao tratar doenças. Ele faz o pro-
fi ssional buscar maneiras de melhorar os 

VENDEDOR
 EXTERNO

  Residir em Jaboticabal
Experiência em atendimento Varejos

Salário + Prêmio, Conv. Médico, Ticket Alim., Veiculo.
     Enviar currículo para    curriculo.dist@terra.cím.br

O DOUTOR ISMAR CABRAL MENEZES, Juíz do 
Trabalho, Diretor do Fórum Trabalhista de Jaboticabal, FAZ 
SABER, na forma da lei, que será realizada Correição Ordinária 
neste Fórum Trabalhista, no dia 27/05/2015, nos termos e na 
forma do Edital CR-02/2015, da Corregedoria Regional da 15ª 
Região, conforme a seguir transcrito:

“CORREGEDORIA –  Correições
EDITAL CR-02/2015

O Excelentíssimo Desembargador do Trabalho, GERSON 
LACERDA PISTORI, Corregedor do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas/
SP, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

FAZ SABER que serão realizadas Correições Ordinárias nos 
Órgãos de Primeira Instância e que a Corregedoria Regional 
permanecerá à disposição dos interessados na sede dos Órgãos 
conforme cronograma abaixo.

DATA  DIA DA 
SEMANA

HORÁRIO                                ÓRGÃO

04/05/2015 2ª feira A partir das 11h00min ATIBAIA

05/05/2015 3ª feira A partir das 10h00min BRAGANÇA PAULISTA

06/05/2015 4ª feira A partir das 10h00min    CAMPO LIMPO PAULISTA

07/05/2015  5ª feira A partir das 10h00min ITATIBA

11/05/2015 2ª feira A partir das 10h00min POSTO AVANÇADO DE VINHEDO

 12 a 14/05/2015        3ª a 5ª feira A partir das 10h00min FÓRUM DE JUNDIAÍ

 19 a 21/05/2015  3ª a 5ª A partir das 10h00min FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS

25/05/2015  2ª feira A partir das 14h00min   MATÃO

26/05/2015 3ª feira A partir das 10h00min ITÁPOLIS

27/05/2015 4ª feira A partir das 10h00min  FÓRUM DE JABOTICABAL              

28/05/2015 5ª feira A partir das 10h00min FÓRUM DE SERTÃOZINHO

08/06/2015 2ª feira A partir das 14h00min PIRASSUNUNGA

09/06/2015 3ª feira A partir das 10h00min LEME

10/06/2015 4ª feira A partir das 10h00min ARARAS

15/06/2015 2ª feira A partir das 10h00min POSTO AVANÇADO DE VALINHOS                   

 15 a 19/06/2015       2ª a 6ª A partir das 10h00min FÓRUM DE CAMPINAS

22/06/2015    2ª feira  A partir das 14h00min    POSTO AVANÇADO DE AMÉRICO
BRASILIENSE

23 e 24/06/2015    3ª e 4ª feira A partir das 10h00min FÓRUM DE ARARAQUARA

25/06/2015 5ª feira  A partir das 10h00min FÓRUM DE JAÚ

30/06/2015 3ª feira A partir das 10h00min FÓRUM DE ASSIS

01/07/2015 4ª feira A partir das 10h00min OURINHOS

02/07/2015 5ª feira  A partir das 10h00min STA CRUZ DO RIO PARDO

OBSERVAÇÕES:
1. Os Órgãos poderão passar por nova Correição, no presente exercício, 

independentemente de nova comunicação.
2. A correição ordinária não obsta a realização de audiências e não impede 

a vista ou carga de autos, exceto se separados para inspeção, na data designada 
neste edital.

O presente é expedido para ser afi xado na sede do Órgão inspecionado e 
publicado na forma da lei.

Campinas, 26 de março de 2015.

GERSON LACERDA PISTORI
Desembargador Corregedor Regional”

Publique-se na imprensa local e afi xe-se no Fórum Trabalhista 
e na Subseção da OAB local.

Observe-se que a correição será realizada pelo Exmo. 
Desembargador Vice-Corregedor Regional Manuel Soares 
Ferreira Carradita.

Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos (12) doze 
dias do mês de maio de dois mil e quinze.

ISMAR CABRAL MENEZES
Juiz do Trabalho Diretor do Fórum

Gentileza gera gentileza
resultados dos tratamentos e procedimen-
tos com foco no benefício do paciente e 
da equipe. É preciso frisar que é uma ação 
individual com resultados coletivos, e as 
pessoas envolvidas devem estar dispos-
tas, colocando-se no lugar do outro para 
garantir que os procedimentos realizados 
não sejam frios ou robotizados. 

Com a prestação do atendimento hu-
manizado, o profi ssional dá importância 
às queixas do paciente e não segue so-
mente um atendimento protocolado. Ao 
ouvir, é possível compreender os sinais 
que realmente ajudarão na evolução do 
tratamento e deixar o paciente mais à 
vontade, confi ante e com força mental 
para melhorar fi sicamente. 

Por várias vezes, observamos que, 
ao atendermos os pacientes pelo nome e 
cordialmente, suas queixas são menores e 
o atendimento é mais rápido, mostrando 
que conseguimos resultados efi cazes com 
gestos simples. Humanizar a saúde signi-
fi ca formar profi ssionais mais capacita-
dos e melhorar, também, o atendimento 
em saúde. 

Por Patrícia Elena Frizzas Caraski, 
docente da área de enfermagem do Senac 
Jaboticabal.

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

Centro
Informações: (16) 3209-2800 e www.

sp.senac.br/jaboticabal

EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS

AUTO PEÇAS E RENOVADORA JABOTICABAL LTDA-
ME, estabelecida à Avenida Hermínia Casteleti Bellodi, Nº 81 – 
Jardim Morumbi – CEP.: 14.890-214, CNPJ Nº 54.173.430/0001-
34, Inscrição Estadual Nº 391.112.671-115, COMUNICA O 
EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS FISCAIS DO Nº 501 a 
1.000. Por expressão da verdade, fi rmamos a presente. Jabotica-
bal, 06 de Maio de 2.015. a.) – AUTO PEÇAS E RENOVADO-
RA JABOTICABAL LTDA-ME

As doenças respiratórias são as princi-
pais enfermidades que atingem cães e ga-
tos nos períodos mais frios. Isso acontece 
porque as condições climáticas facilitam 
a disseminação de algumas partículas in-
fecciosas. Em regiões onde o clima é seco 
esses fragmentos se mantêm suspensos 
no ar e, quando associados a um ambien-
te fechado e sem ventilação, auxiliam no 
desenvolvimento dos males. 

De acordo com Mariana Paranhos, 
veterinária da UCBVET Saúde Animal, 
os principais agentes causadores dessas 
doenças são os vírus e as bactérias. “As 
infecções mais comuns são a infl uen-
za felina e a tosse dos canis. Como não 
são consideradas zoonoses, elas não são 
transmitidas às pessoas”, explica. 

Prevenção
Segundo a especialista, as doenças 

podem ser prevenidas por meio da vaci-
nação, que em animais adultos deve ser 
realizada anualmente. “Os cães e gatos 
jovens, idosos e os não vacinados são os 
mais suscetíveis, porém os mal nutridos 
de qualquer idade também podem desen-
volver a enfermidade quando em contato 
com algum agente infeccioso”, afi rma 
Mariana Paranhos. Ela ainda ressalta que 
é importante manter os pets aquecidos. 
“As mudanças bruscas de temperatura 
merecem atenção. É recomendável sem-
pre procurar um médico veterinário para 

Baixas temperaturas aumentam riscos 
de doenças respiratórias em cães e gatos

que ele indique o tratamento ideal para 
cada caso”, conclui.

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A 
indústria de medicamentos veterinários 
possui, atualmente, em seu portfólio, 49 
produtos em 77 apresentações, fornecidos 
para todo território nacional e diversos pa-
íses. Sua equipe é composta por profi ssio-
nais altamente qualifi cados, que incluem 
médicos veterinários, farmacêuticos, 
químicos, biólogos e zootecnistas. Suas 
linhas compreendem medicamentos vete-
rinários de ação terapêutica (hormônios, 
anti-infl amatórios, analgésicos, antitóxi-
cos e reconstituintes orgânicos), antipara-
sitários (endectocidas, endoparasiticidas 
e ectoparasiticidas) e antimicrobianos. A 
companhia possui laboratórios em Jaboti-
cabal e uma unidade de negócios em Ri-
beirão Preto, ambas no interior do Estado 
de São Paulo. Uma das mais tradicionais 
empresas do segmento no Brasil, a UCB-
VET Saúde Animal fabrica medicamentos 
para animais de produção (bovinos, buba-
linos, suínos, ovinos, caprinos, equinos e 
aves) e de companhia (cães e gatos) desde 
1917, quando foi criada pelo empresário 
João Brunini. Conquistando um espaço 
cada vez maior nos mercados nacional e 
internacional, a indústria está entre as 10 
melhores empresas do setor, segundo o 10º 
Anuário do Agronegócio, editado pela re-
vista Globo Rural.

Jaboticabal sempre teve essa fama de 
Athenas Paulista, Coisa que não se vê 
hoje, são pessoas dedicadas à arte, beleza 
e sentimento. Entre a rotina acelerada de 
grandes e pequenas cidades, se encontra 
com muita difi culdade alguém que esteja 
pensando e criando qualquer coisa que 
não seja pornografi a auditiva. O funk é o 
maior exemplo. E como que num sopro 
de esperança, encontramos pessoas raras 

Por: Armstrong Liberato 
Garcia de Moura

e tão próximas que tem dentro de si um 
relicário de leveza e força.

Exemplo é o poeta jaboticabalense 
Washington Antonio Oliveira Silva. Por 
exemplo, em seu poema em homenagem 
a Inezita Barroso:

 Inezita no Céu
No dia oito de março de 2015

Inezita Barroso subiu para o céu em 
um carro de boi

Acompanhada do violão, entoando a 
moda da pinga

Na roda de violeiros Moraes Sarmen-
to fez saudação

Robertinho do Acordeon,
Uma bela execução

João Pacifi co, com seu pingo d’água
Lamentou a seca no sertão

Adalto Santos realizou um lindo pon-
teado no violão

Nonô Basílio,
Uma declaração emocionante de co-

mover o coração 

E a rainha do sertão hospitaleiro
enalteceu a” luzinha verde- azulada” 

do lampião de gás
e encerrou a participação.

Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
torna público que recebeu da  CETESB a Licença de Operação nº 
52001495, válida até 29/07/2016 para  extração de óleo de semen-
tes oleaginosas (exceto milho), à Rodovia Brigadeiro Faria Lima 
Km. 348, Zona Rural,  Da Grama, Jaboticabal - SP.

FRIGORÍFICO DEBERALDINI ALIMENTOS LTDA, torna 
público que requereu  da CETESB  a   Licença de Operação, para 
fabricação de conservas de carne, não associadas ao abate, sito à 
Avenida Pedro Farinelli nº 100, Bairro Sorocabano, Jaboticabal/
SP.

Avenida Jaime Ribeiro, 319 - Vila Serra

ASSEMBLÉIA  ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

O Presidente em Exercício do Instituto Tecnológico de Jabo-
ticabal,  CNPJ 03.523.471/0001-72, no uso de suas atribuições 
legais, vem convocar associados para Assembléia Ordinária e Ex-
traordinária, a realizar-se dia 27 de Maio de 2015, (quarta-feira) 
ás 15:30h em primeira chamada e 16:30h em segunda chamada 
com qualquer número de presentes, em sua sede à  Avenida Jaime 
Ribeiro, 319 – Vila Serra – Jaboticabal – SP, com a seguinte OR-
DEM DO DIA:

1 - Eleição da diretoria para o período de 2015 a 2017;
2 – Apresentação de contas do exercício de 2014;
3 – Orçamento de 2015;
4 – Outros assuntos de interesse da instituição.

Jaboticabal, 16 de Maio de 2015.

Valdemir Santos de Oliveira
Vice Presidente do Instituto Tecnológico de Jaboticabal – ITJ  

FRANCISCO VICENTE DE BELLO JABOTICABAL-ME, 
torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº 
52000378 e requereu a Licença de Instalação para Fundição de 
Metais não Ferrosos, sito à Rua Antonio Guerreiro Nº 111 - Dis-
trito Industrial - Jaboticabal/SP.
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CURSO LIVRE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
EM SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

A equipe do Departamento de Cultu-
ra, capitaneada pelo diretor Abel Ziviani, 
participou de um curso de extensão que 
tem o objetivo de dar subsídios para a 
elaboração do Plano Municipal de Cul-
tura de Jaboticabal e a futura criação do 
Fundo Municipal de Cultura, culminando 
com o Sistema Municipal de Cultura. O 
Sistema, por sua vez, é baseado nos Di-
reitos Culturais da Constituição Brasi-
leira, enfrentando o desafi o de construir 
ações legais que sobrevivam à desconti-
nuidade política no município.

De acorco com Abel Ziviani, o curso 
foi fundamental na elaboração e constru-

ção em conjunto do poder público com 
a sociedade civil dentro da diversidade 
reinante. “Estávamos há seis anos sem a 
realização da conferência. A participação 
neste curso foi excelente, proporcionan-
do-nos um feliz encontro com a comuni-
dade local produtora e consumidora de 
Cultura, norteando-nos dentro da atual 
realidade jaboticabalense”, enfatizou o 
diretor de Cultura.

Ele resume a importância da par-
ticipação em eventos deste porte e da 
realização de conferências, reuniões e 
estabelecimento de discussões: é a demo-
cratização da Cultura de Jaboticabal. As 

novas metas, segundo Abel Ziviani, estão 
inseridas na 4ª Etapa, que é a implantação 
do Plano Municipal de Cultura de Jabo-
ticabal, que está em fase de elaboração 
pela equipe da Cultura, baseado no resul-
tado da conferência e outras sugestões da 
comissão escolhida pelo Conselho Mu-
nicipal de Cultura, em reunião realizada 
no dia 28 de abril. “A 5ª Etapa consta da 
criação do Fundo Municipal de Cultura 
de Jaboticabal (FMCJ) do Sistema Na-
cional de Cultura (SNC). A etapa extra 
envolve a implantação da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura”, completou Abel.

Fundo Social de Solidariedade 
promove homenagem às Mães

Missa, entrega de presentes, baile 
e muita emoção marcam a festa que 
foi realizada no Centro de Convivên-
cia do Idoso.

Centenas de frequentadores do 
Centro de Convivência do Idoso, que 
funciona no Centro de Recreação Ed-
son Martini (Lazer na Terceira Idade), 
estiveram reunidos para a homenagem 
que o Fundo Social de Solidariedade 
(FSS) realizou para as mães.

A homenagem começou com uma 
bonita missa celebrada pelo padre 
Gustavo, da paróquia de Santa Tere-
za. Em seguida houve lanche, baile e 
a entrega de presentes. O evento con-
tou com a presença do prefeito Raul 
Girio e da primeira-dama Cidinha Gi-
rio, que é a presidente do FSS.

Cidinha Girio demonstrou a sa-
tisfação em realizar um encontro que 
reuniu tantas pessoas, em um momen-
to de tamanha comunhão. “É muito 
bom ver as pessoas sendo valoriza-
das, principalmente as mães, que têm 
um papel indescritível. Melhor ainda 
é ver a alegria destas mães, que já são 
avós e, em muitos casos, até bisavós”, 
comemorou a presidente do Fundo 
Social.

O prefeito Raul Girio parabeni-
zou toda a equipe do FSS pelo bem 
organizado evento e aproveitou para 
saudar as mães que estavam no local, 
em nome de todas as mães de Jabo-
ticabal. “Ser mãe é um dom divino e 
não há como não reverenciar uma data 
tão importante”, comentou o prefeito.
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 “Política e Plano Decenal dos Direi-
tos Humanos de Crianças e Adolescentes: 
Fortalecendo os Conselhos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente”. Este foi o 
tema da 8ª Conferência Municipal, que 
aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 
13, no Centro de Recreações Edson Mar-
tini (Lazer na Terceira Idade).

A Conferência foi realizada pela Pre-
feitura de Jaboticabal, por meio do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Comcriaja). Estiveram 
presentes um total de 220 pessoas, entre 
autoridades, representantes de diversos 
conselhos e entidades de Jaboticabal e 
região.

O evento contou com uma progra-
mação ampla, com apresentação lúdica 
na abertura, atraindo olhares de todos os 
presentes, com danças, capoeira, músi-
ca, entre outros. Após a abertura, Márcia 
Guerra, doutoranda  em serviço social, 
militante e coordenadora de projetos 
sociais na PUC de São Paulo, ministrou 
palestra sobre a criança e o adolescente, 
e em seguida, houve discussão dos eixos. 
A escolha dos delegados fi nalizou a Con-
ferência.

Márcia Guerra, parabenizou a orga-
nização e destacou a atuação positiva 

Jaboticabal realiza 8ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente
do município . “Jaboticabal tem expe-
riência ímpar no Brasil, que é a Rede 
Social, a forma como tratam as crianças 
e a integralidade das ações, envolvendo 
parceiros.O município tem um diferen-
cial e fi co feliz pois já estão na 8ª Con-
ferência. Jaboticabal está bem avançada 
nesse quesito. Estamos juntos pensando 
em novas estratégias e isso é muito im-
portante”, comentou Márcia.

 O juiz da vara da infância e ju-
ventude de Jaboticabal, Dr. Alexandre 
Gonzaga Baptista dos Santos também 
destacou a importância da Conferência 
para Jaboticabal. “Verifi camos as ações 
que ocorrem para proteção da criança e 
do adolescente e tenho que parabenizar 
a organização que acontece em Jaboti-
cabal com a vinda da militante Marcia 
Guerra, que atua com ações benéfi cas 
para todos. A Conferência traz oportu-
nidades de discussão ativa da criança e 
do adolescente. Você leva a voz de cada 
um deles no Congresso que acontecerá 
em Brasília.”

 O prefeito Raul Girio, durante apre-
sentação, salientou a participação ativa 
da Vara da Infância e Juventude, e desta-
cou. “A Prefeitura vem realizando todas 
as ações em prol da criança e do ado-

lescente. Gostaria de parabenizar todo 
o trabalho que Dr. Alexandre começou 
a fazer há alguns anos com o promotor 
Dr. Paulo Henrique Arantes, e continua 
agora, juntamente com Dra. Ethel Cipele, 
desenvolvendo este importante papel. As 
discussões dos eixos tratam de sugestões 
que possam enriquecer cada vez mais este 
trabalho, e claro, com sucesso”, destacou 
Raul Girio.

 Maurílio Benedito Delfi no, presiden-
te do Comcriaja, agradeceu a participação 
de todos os presentes. “Gostaria de agra-
decer a presença de todas as autoridades, 
representantes de entidades, as crianças 
e adolescentes que estiveram presentes 
nesta oportunidade e discutiram os im-
portantes eixos nesta nossa 8ª Conferên-
cia”, disse Maurílio.

 Confi ra a formação dos delegados ti-
tulares e suplentes: 

 Convencional - Titulares
1- Maria Aparecida Chioda Marques
2- Maurilio Benedito Delfi no
3- Luciene Borges de Souza Giz
4- Lucas Eduardo do Nascimento
 Convencional  - Suplentes
1- Juliane Roberta Santos
2- Roger de Lucca
3- Jayme Roberto Garcia

4- Silvana Gaspardo Bedin
 Lúdica - Titulares
1- Mayara Lourenço de Abreu
2- Giovana Carla Ferreira Ribeiro

3- Grazielli Cristina Venâncio de Pau-
la

4- Caroline Cecilia da Paixão
 Lúdica - Suplentes

1- Vinicius Felipe Garcia
2- Guilherme Vieira de Oliveira
3- Maria Eduarda Silvestre Trindade
4- Gabrielli Ferreira Modesto


