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A Prefeitura de Jabotica-
bal e o Fundo Social de So-
lidariedade iniciaram uma 
importante ação social: a 
Campanha do Agasalho 2015 
- “Nesse inverno não deixe 
ninguém passar frio”. Aque-
les que quiserem contribuir 
para aquecer o inverno dos 
mais necessitados podem se 
dirigir ao Fundo Social ou ao 
ponto de coleta mais próxima 
à sua residência e fazer a do-
ação.

A primeira dama e presi-
dente do Fundo Social, Cidi-
nha Girio, reforça a importân-
cia de se doar peças em boas 
condições de uso. “Queremos 
ajudar o maior número possí-
vel de famílias, por isso lem-
bramos da necessidade de se 
doar agasalhos em bom esta-
do”.

Conheça os parceiros da 
ação e saiba quais são os pon-
tos de coleta:

Paço Municipal, Câmara 
Municipal, Tiro de Guerra, 
Unesp, Polícia Militar, Aca-
demia Saúde Total, Corpo 
de Bombeiros, Ford Bálti-
co, Senac, FAE, Usina Santa 

Iniciada Campanha do 
Agasalho 2015

 Diversos pontos foram disponibilizados em toda cidade

Adélia, Jaboticabal Shopping, 
Repúblicas de Estudantes de 
Jaboticabal, Uzinas Químicas 
Brasileiras S/A, Anglo Jaboti-

cabal e Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias

Mais informações pelo te-
lefone (16) 3202-8994.

O Fundo Social de Solidarie-
dade informa que as inscrições 
para o curso de informática ter-
minam no dia 12 de junho. As 
aulas para as novas turmas co-
meçam em 16 de junho, às 19h, 
na EMEB Coronel Vaz, com au-
las nas terças, quartas e quintas-
feira.

Inscrições para curso de informática 
terminam em 12 de junho

 Interessados devem procurar o Fundo Social de Solidariedade

Serão disponibilizadas 20 
vagas por módulos. “Uma boa 
oportunidade para os interes-
sados em aprender a operar 
um computador. O curso é 
voltado para maiores de 18 
anos. Todos estão convidados 
para participar”, afirma a pre-
sidente do Fundo Social, Cidi-

nha Girio.
 O Curso está dividido em 

dois módulos: básico para os 
interessados que nunca tiveram 
acesso a um computador, e o se-
gundo módulo é destinado para 
quem já tem as primeiras noções 
sobre informática e quer se aper-
feiçar

A Prefeitura de Jaboticabal 
prorrogou o prazo de inscrição 
para o ProJovem Trabalhador. Os 
interessados em participar dos 
cursos oferecidos pela Prefeitura 
têm até 12 de junho para se ins-
crever.

São oferecidos cursos de Tele-
mática, Administração, Beleza e 
Estética e Saúde. “As matrículas 
estão abertas. Além de formação 
de qualidade, os alunos recebem 
uma bolsa de R$ 100”, ressalta o 
secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Sérgio Nakagi.

Os cursos são voltados para 
jovens entre 18 e 29 anos, desem-
pregados e com renda mensal de 
até um salário mínimo. 

Prorrogada inscrição para ProJovem Trabalhador
Inscrição vai até 12 de junho

O Escritório do Instituto Mais - ProJovem – fi ca na Rua Mimi Alemagnha, 272 – Centro

A comissão organizadora da 
33ª Festa do Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato realizou, na 
segunda-feira desta semana, dia 
1º de junho, uma exposição dos 
produtos de artesãos que preten-
dem expor na Expofeira de Arte e 
Artesanto neste ano. 

A triagem, segundo Mônica 
Reino, da comissão organizado-
ra, visa selecionar um número 
limitado de barracas, no caso 34, 
que oferecerão seus artigos de ar-
tesanato durante a festa. 

Os jurados escolheram este 
número entre os 60 expositores 
que disputaram um espaço na 
festa que marca o aniversário de 
Jaboticabal.

Entre os produtos expostos, 
que serão comercializados du-
rante os cinco dias da Festa do 
Quitute, estão enfeites de ce-
râmica, de tecido e de diversos 
materiais, bijuterias, chinelos, 
panos de prato, toalhas de mesa, 
acessórios de decoração em geral 
e utilidades para o lar.

A Festa do Quitute acontece 
de 15 a 19 de julho. O aniversário 
de 187 anos de Jaboticabal acon-

Comissão organizadora faz triagem de expositores para Expofeira de Arte e Artesanato

Que delícia! Domingo é dia de 
feira! E de música! O diretor da 
Escola de Arte, Beto Luppia, vai 
levar um ótimo time de músicos 
para alegrar a manhã de quem 
for neste domingo à feira livre, 
na Praça da Terceira Idade, ao 
lado do Centro de Convivência 
do Idoso.

Escola de Arte promove uma 
manhã musical na feira

As apresentações começam às 
9h30, com vários grupos musi-
cais da Escola de Arte, entre os 
quais Coral Art Melodia, Grupo 
de Chorinho e grupos de alunos.

Beto Luppia convida a todos 
para dar uma passadinha pela 
feira a aproveitar para curtir um 
bom som.

Escolas, empresas, funcioná-
rios públicos. Crianças, jovens, 
adultos, pessoas da terceira ida-
de. Todos se empenharam em fa-
zer com que Jaboticabal vences-
se, por mais um ano, o Challenge 
Day, ou seja, traduzindo, o   Dia 
do Desafi o.

Coordenado pelo vice-presi-
dente da Fundação de Amparo 
ao Esporte (FAE), Carlos César 
Ignácio, o Loyola, o evento tem 
como objetivo movimentar a 
população das cidades em ativi-
dades físicas realizadas durante 
15 minutos nos mais diferentes 
locais e por pessoas das mais di-
ferentes idades e classes sociais. 
O bacana da história é que além 
de incentivar o esporte, o Dia do 
Desafi o promove integração e 
sociabilização.

A adversária de Jaboticabal 
neste ano foi Purulhá, uma cida-
de da Guatemala. Purulhá está 
situada a 1.570 m acima do nível 
do mar e tem uma população es-
timada de 36.600 pessoas.

Jaboticabal venceu a disputa 
com uma participação de 26,75% 
de sua população, enquanto que 

Jaboticabal vence o Dia do Desafi o

Purulhá conseguiu levar para as 
ruas apenas 0,87%. Segundo nú-
meros do Sesc-SP, 19.437 jaboti-
cabalenses participaram da ação. 

O que é o Dia do Desafi o
O Dia do Desafi o foi criado 

nos anos 1980, no Canadá, com 
a proposta de despertar o inte-
resse das pessoas pela prática de 
esportes e atividades físicas, por 
meio de uma competição entre 
cidades. Coordenado pelo Sesc, 
desde 1995, o Dia do Desafi o é 
uma iniciativa da Tafi sa - The As-
sociation For International Sport 
for All - conta com o apoio da 
ISCA - International Sport and 

Culture Association e da Unes-
co e se trata de uma realização 
das Prefeituras Municipais. É 
um movimento comunitário que 
envolve poderes públicos, ins-
tituições privadas e cidadãos 
trabalhando em parceria para 
mobilizar o maior percentual de 
participantes em relação ao seu 
total de habitantes. Em 2015, o 
Dia do Desafi o aconteceu em sua 
21ª edição e desde 2013 se tor-
nou uma das ações da campanha 
MOVE Brasil, que pretende am-
pliar o número de praticantes de 
esportes e atividades físicas no 
país, até o ano de 2016.

tece no dia 16 de julho.
Após a triagem realizada pela 

comissão organizadora da 33ª 
Festa do Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato, que aconteceu 
no dia 1º de junho, foram selecio-
nados 35 artesãos. Disputaram 
um total de 60 expositores. 

Confi ra, na lista abaixo, os se-
lecionados para a edição da festa 
que acontece de 15 a 19 de julho.

 Artesãos de Jaboticabal: Ana 
Lúcia Correia Ferreira, Alex Be-
nedito, Cristina Castro e Zezé 
Castro, Cristina Koberstein, Deni-

se Penariol, Divino Zeola, Edanir 
Blanes dos Santos, Francine Ap. 
Martins Lopes, Gisela Maria So-
lano e Sílvia Helena Micalli, He-
lena Ribeiro Ferreira  e Sueli de 
Oliveira, Inês Zoccolaro, Jucelene 
da Silva Dias, Márcia Ap.  Barbo-
sa, Maeli Santana, Neide Bispo, 
Olga Regina S. da Silva, Rita 
Chioda e Vagner Luis da Silva

Ongs e Associações: CAPS - 
NACA, SOS Esperança, Amor 
Solidário, Escola de Arte Prof. 
Francisco B. Marino, Casa do 
Artesão Dorival Taliberti e As-

sociação Cultural de Artesãos e 
Artistas Odetto Guersoni

Artesãos de outras cidades: 
Celia Figueiredo, Daniele Ribei-

ro de Campos, Diana Leiva Ur-
sua, Evandro Michelli, Fernando 
Antônio Rodrigues, José Hamil-
ton Barbosa, Marly B. L. Kamei, 

Marisa Ap. Olivasto, Nael de 
Campos, Pedro Celestino Bispo, 
Wilson Sotrato e Alfredo Ferreira 
Junior.

Nos desafi os fl oresça as 
experiências adquirida para 

alcançar recursos da transformação

Na instabilidade o poder da 
sensibilidade e harmonia

Serenidade traz 
paz e humildade
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É às vezes, muito difícil compreen-
dermos que a morte não existe. Nossa 
evolução tem limites para entendermos 
que o ESPÍRITO, no ato se separa do cor-
po, continuando sua trajetória, de acordo 
com seu entendimento. E o corpo se des-
faz com aproveitamento pelos encarre-
gados especializados do plano espiritual, 
num trabalho que requer muito conheci-
mento e sabedoria da cultura espiritual. 
Tudo é muito delicado. O ESPÍRITO 
retorna ao plano da vida espiritual, rece-
bendo atendimentos dos mentores ligados 
ao plano e dos familiares ligados pela afi -
nidade, onde passa a receber instruções, 
num estágio de recuperação, de forças, 
para dar continuidade à sua vida que está 
agora num plano diferente de quando es-
tava no corpo. Muita coisa muda, tudo 
depende  da evolução de cada um, dos 
conhecimentos adquiridos, na passagem 
pelo plano material. PLANETA TERRA, 
DE PROVAS E EXPIAÇOES, e em ou-
tros mundos, para serem virtuais lugares 
em fase de evolução temporária. A vida 
é uma realidade e não de ilusões. Todo o 
UNIVERSO está sujeito a leis comuns e 
naturais. Não podemos fazer mau uso do 

Quando o Senhor Jesus esteve pre-
sente numa festa de casamento, como 
um dos convidados, quase no fi nal da 
festa, faltou vinho. Sua mãe O chamou 
e disse: O vinho acabou! Na esperança 
que Ele fi zesse alguma coisa, porque 

O sempre surpreendente Guimarães 
Rosa dizia: “O ANIMAL SATISFEITO 
DORME”. 

O que o escritor tão bem percebeu é 

REFLEXÃO - NÃO  NASCEMOS  PRONTOS
que a condição humana perde substância 
e energia toda vez que se sente Plena-
mente Confortável com a maneira como 
as coisas já estão, rendendo-se à sedução 
do Repouso e imobilizando-se na Aco-
modação.

A advertência é preciosa: não esque-
cer que a Satisfação Conclui, Encerra, 
Termina; a Satisfação não deixa margem 
para a Continuidade, para o Prossegui-
mento, para a Persistência, para o Desdo-
bramento. A Satisfação Acalma, Limita, 
Amortece.

Por isso, quando alguém diz “fi quei 
muito satisfeito com você” ou “estou 
muito satisfeita com teu trabalho”, é as-
sustador. O que se quer dizer com isso? 
Que nada mais de mim se deseja? Que 
o ponto atual é meu limite e, portanto, 
minha possibilidade? Que de mim nada 
mais além se pode esperar? Que está bom 
como está? Assim seria apavorante; pas-

saria a ideia de que desse jeito já basta. 
Ora, o agradável é quando alguém diz: 
“teu trabalho (carinho, ou comida, ou 
aula, ou texto, ou música etc.) é bom, fi -
quei muito insatisfeito e, portanto, quero 
mais, quero continuar, quero outras coi-
sas”.  

Um bom fi lme não é aquele que, 
quando termina, fi camos parados, olhan-
do, quietos, para a tela, enquanto passam 
os letreiros, desejando que ele não aca-
basse?

Um bom livro não é aquele que, quan-
do encerramos a leitura, fi camos concen-
trados em nossos pensamentos e distan-
tes, pensando que não poderia terminar? 
Uma boa festa, um bom jogo, um bom 
passeio, uma boa cerimônia não é aquela 
que queremos que se prolongue?

Com a Vida de cada um e de cada uma 
de nós também deveria ser assim; afi nal 
de contas, Não Nascemos Prontos e Aca-

bados. Ainda bem, pois estarmos satisfei-
tos conosco mesmo é nos considerarmos 
terminados...

Somos seres de Insatisfação e precisa-
mos ter nisso alguma dose de Ambição; 
todavia, Ambição é diferente de Ganân-
cia, dado que o Ambicioso quer mais e 
melhor, enquanto que o Ganancioso quer 
só para si próprio.

Nascer sabendo é uma limitação por-
que obriga a apenas Repetir e, nunca, a 
Criar, Inovar, Refazer, Modifi car. Apren-
der sempre é o que mais impede que nos 
tornemos prisioneiros de situações que, 
por serem inéditas, não saberíamos en-
frentar.

Demora um pouco para entendermos 
tudo isso; aliás, como falou o mesmo 
Guimarães Rosa, 

“NÃO CONVÉM FAZER ESCÂN-
DALO DE COMEÇO; SÓ AOS POU-
COS  É QUE O ESCURO É CLARO”... 

Texto baseado em refl exões de Mário 
Cortella e Fernando Stigliano – 

A MORTE É UMA FASE DE TRANSIÇÃO
livre arbítrio, porque contraria as leis de 
DEUS. Temos que levar em consideração 
que a desencarnação nos leva a uma pas-
sagem para o mundo espiritual. Todos os 
atos da vida diária precisam ser estudados 
com critério e planifi cado, para entender 
que as desencarnações são fases de transi-
ção, apoiados pelas leis que nos levam ao 
que existe, a volta do espírito ao corpo. A 
desencarnação antes do tempo representa 
um descuido na EVOLUÇÃO. Precisa-
mos voltar a encarnar o quanto antes, mas 
a volta depende de uma série de razões 
e pedidos, oportunidades imediatas  para 
efeito de resgates e pagamentos de dívi-
das, bem como a falta de respeito às atri-
buições, obrigações  e deveres, a serem 
cumpridos.                                

A MORTE (DESENCARNE) TRAZ 
MUITAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS 
IGNORANTES. SÃO AQUELES QUE 
DESCONHECEM OS ENSINAMEN-
TOS DITADOS PELA DOUTRINA  
ESPÍRITA, QUE É UMA CIÊNCIA, FI-
LOSOFIA E RELIGIÃO, DENTRO DA 
CODIFICAÇÃO DE ALLAN KARDEC, 
QUE VEIO TRAZER UMA LUZ PARA 
NOS ILUMINAR.   

O CAMINHO DA PORTA ESTREI-
TA:            

São compromissos assumidos que  
precisam ser delineados e executados  
baseados nas LEIS DE DEUS, a serem 
cumpridas, mas que nós encontramos 
muitas difi culdades de realizarmos, pelo 
nosso baixo nível de intelectualidade e 
moral, dentro do  mundo que rege a EVO-
LUÇÃO.             

SOMOS DEUSES DE NOSSAS 
AÇÕES E ANJOS DE NOSSAS FAL-
TAS. JUIZES DE NOSSOS ERROS.      
VIVEMOS HOJE, PORQUE ONTEM 
PASSOU, DESENCARNAMOS, MAS 
NASCEREMOS PARA O FUTURO, 
QUE SERÁ A SALVAÇÃO DAQUE-
LES QUE ACREDITAM EM DEUS.     

FAÇAM TUDO
potes e levem ao dirigente da festa. Eles 
levaram. O dirigente da festa provou a 
água, e a água tinha virado vinho. Ele 
não sabia de onde tinha vindo aquele 
vinho, mas os empregados sabiam. Por 
isso chamou o noivo e disse: Todos cos-
tumam servir primeiro o vinho bom e, 
depois que os convidados já beberam 
muito, servem o vinho comum? Mas 
você guardou até agora o melhor vinho. 
Quando nós fazemos tudo o que Jesus 
manda sem murmurar nem reclamar, 
somos abençoados em tudo. Se você 
deseja e quer uma benção de Deus na 
sua vida, comece a ser obediente em 
tudo. Esforça-te e tenha sempre bom 
ânimo, não deixe o inimigo colocar o 
medo ou a duvida no seu coração. Os 
empregados foram todos abençoados 
porque eles obedeceram, simplesmente 
sem perguntar quem Ele era. Jesus quer 
também encher o seu coração vazio de 
esperança e amor e transformar a sua 
vida, assim como Ele transformou a 
água em vinho da melhor qualidade. 
Ele quer fazer o mesmo se você o con-
vidar para entrar em seu coração, como 
o noivo o convidou para sua festa de 

casamento. Jesus não recusa nenhum 
convite, muito pelo contrário, Jesus 
está batendo na porta do seu coração, 
se você ouvir a sua voz e abrir a porta, 
Ele vai entrar e fazer uma grande festa, 
da qual você nunca mais vai esquecer. 
Como o dirigente da festa, que fi cou ma-
ravilhado, e sem palavras. Faça tudo o 
que Jesus mandar. E você vai ter muitas 
surpresas maravilhosas e vai dizer como 
é bom obedecer ao Senhor Jesus. Ele só 
tem coisas boas para nos oferecer. Este 
milagre do vinho mudou a vida de todos 
os convidados da festa. Imagina quando 
as pessoas olharem para você, todas vão 
dizer: Nossa! Como você é abençoado 
em tudo. Elas vão te perguntar: Qual é 
o seu segredo? Você vai dizer: É fazer 
tudo o que Jesus mandar. Assim diz o 
Senhor: Se vocês fi carem unidos comi-
go, e as minhas palavras continuarem 
em vocês, vocês receberão tudo o que 
pedirem (João 15.7).    Esta é a minha 
oração. Ouça o nosso programa: A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. catedraldo-
povodedeus@hotmail.com         

ela sabia que Ele era ungido de Deus. 
Mas Jesus respondeu: Não é preciso 
que a senhora diga o que Eu devo fazer. 
“Em outras palavras, ainda não é che-
gado a minha hora”. Ela entendeu que 
Jesus estava querendo dizer que chega-
ria o momento certo. Então sua mãe deu 
ordem aos empregados dizendo: Façam 
tudo o que Ele mandar. Maria sabia 
que Jesus era obra do Espírito Santo. 
Ela era uma serva de Deus e obediente 
em tudo, e guardava tudo o que Deus 
falava em seu coração, tinha prazer em 
servir-Lo, com um coração inteiro. Ela 
sabia da missão do Senhor Jesus e o 
porquê Ele havia nascido neste mundo. 
Jesus olhou e viu seis potes de pedra; 
em cada um cabiam entre oitenta e cen-
to e vinte litros de água. Os Judeus usa-
vam a água que guardavam nesses po-
tes nas suas cerimônias de purifi cação. 
Jesus disse aos empregados: Encham 
de água estes potes. E eles os encheram 
até a boca. Em seguida Jesus mandou: 
Agora tirem um pouco da água, destes 

A  união entre duas pessoas é um acon-
tecimento que, por mais antigo que seja, 
ainda provoca um “estremecer” pelo fato 
de demandar questionamentos que homem 
e mulher nunca antes haviam feito. A es-
tabilidade amorosa, reproduzida por uma 
união, muitas vezes unida pelo sacramento 
matrimonial diante do altar, já não é mais 
a mesma para a era contemporânea. Diante 
de novos perfís de relacionamentos, já não 
têm mais o mesmo sentido de antes. Pen-
sar que a paixão e o amor são adjetivos de 

O que é preciso haver para a harmonia  entre  duas  pessoas
união eterna, é uma ilusão que os parcei-
ros já não se submetem a fantasiar.  Para 
alguns especialistas em comportamento 
humano, o casamento é um exemplo de 
construção a dois, de um novo modelo, 
que não pode ser nem de um, nem do ou-
tro. De maneira mais específi ca: é um mo-
mento de adaptação de expectativas a um 
ponto de racionalização entre o irreal e o 
possível, onde ambos os parceiros deverão 
aprender a conviver com os pequenos pro-
blemas do cotidiano, para viver a realidade 
do possível.

O articulista Paulo Rebelo relata em 
um artigo que, “adultos são tão ou mais 
crianças  do que os próprios fi lhos”. Se-
gundo Rebelo é uma verdade tão factual 
que chega a ser embaraçosa, pois muita 
gente, quando sai de um relacionamento, 
mira-se no espelho e percebe o quanto 
atitudes infantís podem ter infl uenciado 
de forma negativa na união.

Homens e mulheres não permanecem 
mais em um casamento com tanta depen-
dência. Estão mais libertos disto, ou seja, 
se desvincularam de ter de fi car com o 
outro mesmo com tantas inseguranças. Já 
não se sacrifi cam para permanecer com 
o parceiro. A mulher está mais segura, e 

quer um parceiro que a respeite e lhe dê 
apoio. Já o homem não aceita uma mu-
lher que não compartilhe com ele suas 
conquistas. Os dois mantêm-se juntos 
pela parceria da construção de uma famí-
lia, que é um relacionamento sustentado 
em projetos comuns, respeito e um bom 
relacionamento afetivo.

Gikovate afi rma: “Outro fator de 
peso está nas diferenças de temperamen-
to (generosos e egoístas são bastante di-
ferentes), de gosto e interesses. Na vida 
prática, no dia a dia, as divergências de 
opinião e a falta de um projeto comum 
provocam irritação permanente. E isso 
não vale só para as grandes diferenças 
(…).  E assim por diante. São justamente 
estas pequenas contradições que pro-
vocam a irritação, a raiva e, portanto, a 
maioria das brigas”.

Mas, nos melindres da relação, as mu-
lheres, às vezes, são mais atentas que os 
homens, numa tentativa de constatar se 
fi zeram realmente a escolha certa. “Quem 
quer casar-se pode chegar numa terapia 
de casais, mesmo no caso de namorados.  
O que é uma decisão muito saudável” – 
avalia Luiza Ricotta – psicóloga e escri-
tora. Muitos psicanalistas afi rmam que é 

muito comum encontrar dois extremos: 
os que decidem rápido, com segurança 
suspeita, como se nada estivesse ocorren-
do, negando as preocupações; e aqueles 
que não conseguem decidir, tomados por 
incerteza e medo, incapazes de afastar as 
dúvidas diante do altar. Ele diz, porém, 
que nenhuma escolha é cem por cento  
certa. E as pessoas vivem, hoje, numa 
cultura indeterminista e, portanto, é pre-
ciso adequar o pensamento à situação. O  
fi lósofo Jean Baudrillard – sempre  escla-
receu  que o ser humano jamais foi exem-
plo de estabilidade. No passado é que 
houve isto sim, um modo de moldá-lo e 
descrevê-lo como se pudesse ser lógico, 
coerente e estável.

Em suma, é necessário ter em mente 
que se valer a pena fi car com o Outro, é 
importante ser capaz de tolerar as diferen-
ças.  Pois  uma  união  harmoniosa  e  feliz  
sempre será  necessário muita tolerância 
um com o outro, já que isso também é 
fundamental em todos e quaisquer tipo de 
relacionamentos, seja ele afetivo (casal)... 
Família, amigos, colegas de trabalho, en-
fi m a tolerância sempre será  o SUCESSO 
de uma boa convivência e um   feliz rela-
cionamento. Pensem!!!

Muitas vezes, queremos ajudar nossa 
família, mas não sabemos como fazer isso

Conheça a melhor forma de ajudar sua família
Nós precisamos, pela graça de Deus, 

ser fi rmes, nadar correnteza acima e ar-
rastar os nossos irmãos junto de nós. Pre-
cisamos colocar nossos joelhos no chão e 
rogar ao Senhor pela nossa família. Esse é 
o único meio que temos para salvar nossa 
família. Não estamos sozinhos em nossos 
pedidos, temos no céu, vivo para sempre, 
Jesus. Ele mostra Suas chagas ao Pai e 
intercede por nós.

“Senhor, se Jesus fez, até ao extremo, 
a vontade do Pai com prazer, queiramos 
também fazer até o extremo a vontade 
d’Ele, para que não nos percamos e para 
que nenhum daqueles que o Senhor nos 
deu se percam”.

Deus lhe deu uma família, por isso 
você tem a obrigação de fazer, ao extre-
mo, a vontade d’Ele.

Em nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém!

Seu irmão,

 A Lei 12.906, conhecida como 
Lei da Tornozeleira Eletrônica, de au-
toria do deputado federal Baleia Ros-
si (PMDB - SP), foi criada enquanto 
Baleia ainda atuava como deputado 
estadual e foi pioneira no Brasil, sen-
do adotada primeiramente no estado 
de São Paulo e depois em todo o país.

O uso da tornozeleira eletrônica 
permite o acompanhamento virtual 
pela Polícia e pelo Judiciário de to-
dos os passos do detento fora da pri-
são. E diante da efi cácia na adoção 
do equipamento, o Ministério da Jus-
tiça e o Conselho Nacional de Justiça 
fi zeram uma parceria para a compra 
de novas tornozeleiras eletrônicas.

O dispositivo, que já é usado em 
países como Estados Unidos, Argen-

Lei pioneira do deputado Baleia Rossi contribui para a 
segurança dos cidadãos e melhoria no sistema carcerário

tina e Portugal, já está sendo ampla-
mente utilizado pela justiça brasileira 
e tem sido visto como uma forma de 
reduzir a lotação nas penitenciárias. 
O monitoramento também controla 
o preso que trabalha, mas tem que 
estar em casa a partir de uma hora 
determinada pelo juiz. Qualquer vio-
lação gera um alarme.

“Hoje, além de controlar os de-
tentos quando o juiz os libera para 
as saídas temporárias, como Natal, 
por exemplo, as tornozeleiras tam-
bém podem amenizar a superlotação 
carcerária”, afi rmou Baleia Rossi.

Em entrevista para o jornal Fo-
lha de SP, o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo afi rmou: 
“hoje, por falta de opção inclusive, 
pessoas são colocadas com penas 
privativas de liberdade e acabam 
tendo contato nas unidades prisio-
nais com membros de organizações 
criminosas. Uma pessoa entra lá 
tendo praticado um pequeno delito 
e sai de lá membro de uma organi-
zação criminosa”.

Os estudos apontam que a utili-
zação das tornozeleiras também traz 
uma redução de mais de 85% no cus-
to do preso para o Estado. Enquanto 
os gastos para manter um detento 
rondam os R$ 2 mil por mês, pelo 
sistema de monitoramento por torno-
zeleira esse valor cai para cerca de 
R$ 240,00 mensais por preso

Em 5 de junho de 1972, em Estocol-
mo, foi aberta, pelas Nações Unidas, a 
Primeira Conferência Mundial sobre o 
Homem e o Meio Ambiente. Neste dia 
histórico, que passou a ser considerado 
pela ONU o Dia do Meio Ambiente, 
foi dado um grande passo na direção 
de uma governança mundial para as 
questões ambientais. A Conferência 
de Estocolmo, que reuniu 113 países e 
mais de 400 organizações governamen-
tais e não governamentais, mostrou o 
antagonismo de posições em extremos 
bem defi nidos. De um lado, havia aque-
les que defendiam rígidas limitações 
ao desenvolvimento econômico. Era a 
teoria do “desenvolvimento zero”, com 
o objetivo de estancar o avanço acele-
rado das transformações impostas pela 
raça humana às paisagens e recursos 
da natureza. No outro extremo, havia 
os que defendiam justamente o con-
trário, os adeptos da chamada teoria do 

O Dia do Meio Ambiente
“desenvolvimento a todo custo”, com o 
objetivo de impedir a criação de qualquer 
tipo de constrangimento aos processos 
transformadores e ao livre fl uir dos em-
preendimentos industriais, imobiliários, 
extrativistas, infraestruturantes, minerá-
rios, agropecuários e assim por diante. 
Havia ainda, no meio desta plêiade de 
organizações e opiniões, resquícios do 
neomalthusianismo, ou seja, aqueles que 
temiam as consequências supostamente 
nefastas de um crescimento descontrola-
do da população mundial, sobretudo pelo 
descompasso deste crescimento com o 
incremento potencial na produção agrí-
cola, o que tornaria o mundo incapaz de 
produzir alimento para todos.

Os anos se passaram e a evolu-
ção da governança na área ambiental 
mostrou que é perfeitamente possível 
(e sobretudo desejável) conciliar de-
senvolvimento econômico e social 
com sustentabilidade. A mesma ONU, 
que deu o passo inicial na articulação 
mundial sobre preservação ambiental, 
constituiu, em 1983, a Comissão Mun-
dial sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, que publicou, em 1987, um 
documento intitulado “Nosso Futuro 
Comum”, mais conhecido como “Re-
latório Brundtland”. Este documen-
to histórico consagrou o conceito de 
“desenvolvimento sustentável” como 
sendo aquele que “procura satisfazer 
as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gera-
ções futuras de satisfazerem as suas 
próprias necessidades”. O conceito 
de desenvolvimento sustentável sur-

ge, então, como a grande síntese de 
toda a dialética anterior e preconiza o 
equilíbrio entre desenvolvimento eco-
nômico, justiça social e preservação 
ambiental.

Em São Paulo, sob o comando do Go-
vernador Geraldo Alckmin, trabalhamos 
imbuídos da fi losofi a de procurar sempre 
harmonizar o econômico, o social e o am-
biental. A busca por maior produtividade 
e competitividade, com justiça social e 
sustentabilidade na agricultura é, sem 
dúvida, um dos maiores e mais difíceis 
desafi os de nosso século, não obstante, a 
agricultura paulista tem muito a mostrar. 
Nossa espetacular performance na gera-
ção de energia pela biomassa, responsá-
vel por São Paulo exibir uma das matrizes 
energéticas mais limpas do mundo, é mo-
tivo de orgulho.

O volume de trabalho dos vários 
institutos ou fundações, universidades, 
órgãos públicos e entidades privadas de 
São Paulo na busca efetiva pelo constante 
desenvolvimento agrícola sustentável é 
impressionante e é amplamente reconhe-
cido no Brasil e no mundo. Nosso tra-
balho na conservação dos solos, comba-
tendo a erosão e ajudando prefeituras na 
manutenção de estradas rurais está bem 
traduzido pelo Programa Melhor Cami-
nho, uma marca deste Governo. Recente-
mente, assinamos convênio inédito com a 
CETESB e organizações industriais para 
início do recolhimento de agrotóxicos 
obsoletos dos campos e já temos implan-
tada a logística reversa de lubrifi cantes e 
embalagens de químicos, tudo isso para 
evitar a contaminação de solo e água. A 

assinatura de protocolos agroambientais 
com setores do agronegócio mostrou que 
o caminho do diálogo é o mais efi ciente 
para a diminuição efetiva das queima-
das nos canaviais. O exitoso programa 
Microbacias, em parceria com o Banco 
Mundial, vem viabilizando o acesso mais 
direto dos produtos dos pequenos agricul-
tores ao mercado consumidor. As linhas 
de crédito do FEAP/BANAGRO levam 
sempre em conta o desenvolvimento ru-
ral sustentável e graças ao empenho de 
milhares de pessoas, São Paulo já cadas-
trou 70% de sua área no CAR – Cadas-
tro Ambiental Rural, sendo exemplo no 
Brasil de fi el cumprimento às normas do 
Código Florestal.

Ao comemorarmos este dia mundial 
do meio ambiente, é com muito ânimo 
que vamos dar início a um dos maiores 
programas de restauro ecológico que já 
existiu. A Lei 15.684/2015, sancionada 
recentemente pelo Governador Alckmin, 
permite começar o Programa de Regu-
larização Ambiental das propriedades 
ou posses rurais no Estado, o chamado 
PRA. Nossas estimativas dão conta da 
possibilidade de restauração de incríveis 
1 milhão de hectares de vegetação na-
tiva em São Paulo, sobretudo nas áreas 
ciliares, algo sem paralelo no mundo. 
Com muito diálogo, parcerias, respeito 
aos produtores rurais, inteligência e de-
dicação, vamos dar conta de resolver os 
problemas da regularização ambiental 
das terras e, ao mesmo tempo, deixar um 
meio ambiente mais protegido e saudá-
vel para as próximas gerações.

Arnaldo Jardim
Deputado Federal licenciado (PPS-

SP), e Secretário de Estado de Agricultu-
ra e Abastecimento de São Paulo

Prefeitura de Jaboticabal e Secreta-
ria Municipal da Saúde estão atuantes 
nos testes rápidos para a detecção de 
doenças crônicas. Na semana do dia 20, 
das 8h às 16h, os profi ssionais de enfer-
magem das Unidades Básicas de Saúde 
(USB), UPA e Estratégia, participaram 
de um treinamento no Ambulatório de 
Infectologia – DST AIDS. 

A secretária municipal de Saúde, 
Renata Assirati, fez a abertura do trei-
namento e a palestra foi dirigida pelo 
Dr. Cláudio Francisco Alves. A equipe 
recebeu orientação da coordenadora 
Janete Cavalari Fernandes. Todos os 

Equipe de enfermagem passa por treinamento no 
DST AIDS e pacientes podem fazer teste rápido 

profi ssionais estão envolvidos de forma 
efetiva para o atendimento exclusivo e 
com excelência aos pacientes que pro-
curam o Ambulatório.

Renata Assirati destacou a impor-
tância do evento para os profi ssionais. 
“Aconteceu o Treinamento sobre doen-
ças sexualmente transmissíveis e testes 
rápidos de hepatites B e C,  Sífi lis e HIV. 
Todas as Unidades Básicas estarão ap-
tas, após os treinamentos, para receber 
o paciente que queira fazer esse teste. 
Nós convidamos todas as enfermeiras 
das Unidades Básicas e atenção secun-
dária. Isso dará mais tranquilidade aos 

munícipes, pois as pessoas poderão ir 
às unidades próximas à residência e não 
precisam se deslocar até o DST AIDS. 
Este deslocamento só será necessário 
caso o resultado sugira um acompanha-
mento do infectologista e a realização de 
mais exames, se necessário, e, a partir 
daí, começar o tratamento com a equipe 
do DST AIDS”, explica Renata.

De acordo com Dr. Cláudio são ofe-
recidos exames às pessoas que poten-
cialmente podem ter problemas como 
Hepatite C e dependência química, 
entre outros. Ele enfatiza a utilidade de 
procurar de forma descentralizada as 

unidades de saúde para a realização de 
testes rápidos, e inclusive, abordagem 
de outras doenças, para que seja reali-
zado o tratamento precoce.

“Durante o treinamento abordamos 
questões relativas às doenças como 
hepatite e HIV, destacando a impor-
tância do diagnóstico, uma vez que 
pacientes que não têm estas doenças 
diagnosticadas precocemente persistem 
na transmissão. Quando fazemos esses 
diagnósticos, temos a possibilidade de 
fazer o tratamento precoce. Este concei-
to você tem que transferir para qualquer 
doença”, destaca Dr. Cláudio.

VENDE-SE
Casa no Bairro Residencial Jaboticabal

Contato: (16) 3203-9024
Tratar com Tânia
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Final da Champions: trio MSN marcou 
mais do que Juventus na temporada

O Barcelona marcou 172 gols na 
temporada e o trio Messi, Neymar e 
Suárez foi responsável por 69% deles. 
Ao todo, são 120 gols, 58 marcados por 
Messi, 38 por Neymar e 24 por Luis 
Suárez.

Em assistências, foram 27 de Messi, 
20 de Suárez e 8 de Neymar: 55.

Somados gols e assistências, Mes-
si, Neymar e Suárez participam de 175 
gols — o Barcelona marcou 172. Claro 
que este último número é fi gurativo e 
apenas mostra como são importantes os 
três juntos no ataque do Barça.

A Juventus, em 55 partidas na tem-
porada, marcou 103 gols, 17 a menos 
do que o trio MSN.

Mas o sistema defensivo é mais 
equilibrado. Tanto o Barcelona, em 59 
partidas na temporada, quanto a Juven-
tus, em 55 jogos, sofreram 37 gols.

Zagueiro da Juventus diz que 
Messi não faria na Itália o que faz na 
Espanha

O gol espetacular marcado por 
Messi pelo Barcelona contra o Athle-
tic Bilbao, no último sábado (30), pela 
fi nal da Copa do Rei, parece não ter 
impressionado o Chiellini, zagueiro da 
Juventus. Às vésperas da partida entre 
as duas equipes pela decisão da Liga 
dos Campeões, o italiano afi rmou que o 
argentino não balançaria as redes dessa 

maneira na Itália.
“Messi não conseguiria fazer gols 

como esse na Itália. Na Espanha, o fute-
bol é muito mais ofensivo, enquanto na 
Itália defendemos muito melhor”, afi r-
mou Chiellini, em entrevista coletiva.

Apesar de a declaração parecer pro-
vocação, Chiellini fez questão de elo-
giar Messi. “Vive um grande momento. 
Hoje, é o Deus do futebol”.

Questionado sobre Luis Suáresz, 
que o mordeu durante a partida entre 
Itália e Uruguai, na última Copa do 
Mundo, e jogará a fi nal da Liga dos 
Campeões pelo Barcelona, Chiellini 
disse não haver ressentimentos.

“Não terei problema nenhum em dar 
a mão a Luis Suárez e cumprimentá-lo 
antes do jogo. Quem me conhece sabe 
que não guardo rancor”, completou.

Buffon: “Contra o Barça a possi-
bilidade é menor que contra o Real”

Campeão mundial com a Itália em 
Berlim, o goleiro Gianluigi Buffon 
voltará ao palco em que ergueu a taça 
em 2006 neste sábado para buscar o 
título da Liga dos Campeões da Uefa 
contra o poderoso Barcelona do trio 
Messi, Suarez e Neymar. Para ele, as 
chances de título da Juventus não são 
das maiores.

“Contra o Real Madrid (na semifi -
nal) a possibilidade de vencermos era 

de uns 35%, agora contra o Barcelona 
nossa chance é ainda menor. Somos 
conscientes disso e não podemos negar, 
pois é um fato evidente”, declarou o go-
leiro do time de Turim em entrevista ao 
site da Uefa.

Buffon revelou ter um grande res-
peito pelos jogadores do Barça, prin-
cipalmente por tudo que conquistaram, 
mas também pela qualidade que mui-
tos deles têm. “Como já disse contra 
o Real, temos poucas armas para com-
petir e colocá-los em difi culdades, mas 
vamos jogar com tudo o que podemos”, 
afi rmou o arqueiro italiano.

“Pessoalmente, a fi nal é um gran-
de objetivo, Minha carreira é longa e 
tive momentos difíceis durante ela”, 
lembrou o goleiro de 37 anos. “Depois 
de nove ou dez anos, alguns deles re-
almente duros, volto para cá (Berlim) 
com toda a equipe e os fãs. Isso é algo 
grande e realmente gratifi cante”, acres-
centou Buffon.

Sobre o técnico Massimiliano Al-
legri, o goleiro disse que o treinador o 
impressionou por sua inteligência e ma-
nejo do plantel. “Ele nos fez melhorar 
nossa qualidade técnica, assim como 
mentalidade e moral  de toda a equipe 
e também de cada jogador individual-
mente. Acho que ele foi muito inteli-
gente nisso”, fi nalizou.

Elenco completo do Juventus 2015: Massimiliano Allegri, Gianluigi Buffon, Marco Storari, Rubinho, Romulo, Giorgio 

Chiellini, Martin Càceres, Angelo Ogbonna, Andrea Barzagli, Marco Motta, Leonardo Bonucci, Stephan Lichsteiner, Patrice 

Evra, Paul Pogba, Simone Pepe, Cláudio Marchisio, Simone Padoin, Andrea Pirlo, Kwadwo Asamoah, Arturo Vidal, Roberto 

Pereyra, Luca Marrone, Alvaro Morata, Carlos Tevez, Kinglsey Coman, Sebastian Giovinco e Fernando Llorente.

Barcelona 2015 - Neymar, Mascherano, Busquet, Piquet e Vitor Valdez. Agachados: Messi, Daniel 

Alvez, Pedro, Iniesta, Chaves e Jordi Alba.

 A Tríplice Coroa é como se con-
vencionou chamar a conquista de 3 
títulos por um clube no mesmo ano.

A simbologia da “Tríplice Co-
roa” remete ao período dos grandes 
impérios, evocando a fi gura de um 
rei conquistador, que governa si-
multaneamente três territórios. Ela 
está presente no Brasão de armas 
da Suécia, da província de Munster 
(Irlanda) e da cidade de Kingston 
upon Hull (Inglaterra), entre outros. 
“Tríplice Coroa” é também um dos 
nomes dados à Tiara papal (“Trípli-
ce Tiara” ou “Triregnum”), utilizada 
desde o século XIV como símbolo 
da autoridade do Papa da Igreja Ca-
tólica e abandonada por Paulo VI em 
1963, num gesto de humildade que 
encerrou a segunda sessão da Concí-
lio Vaticano II.

O futebol brasileiro registra os se-
guintes casos de Tríplice Coroa:

Bahia em 1959, quando conquis-

Tríplice Coroa conquista de 3 títulos 
por um clube no mesmo ano

tou o Campeonato Baiano, o Torneio 
Norte-Nordeste e a Taça Brasil.

Santos em 1962, quando conquis-
tou a Taça Brasil, a Libertadores e o 
Mundial Interclubes.

Santos em 1963, quando conquis-
tou a Taça Brasil, a Libertadores e o 
Mundial Interclubes.

Flamengo em 1981, quando con-
quistou o Campeonato Carioca, a Li-
bertadores e o Mundial Interclubes.

São Paulo em 1992, quando con-
quistou o Campeonato Paulista, a Li-
bertadores e o Mundial Interclubes.

São Paulo em 1993, quando con-
quistou a Libertadores, a Recopa 
Sul-Americana e o Mundial Inter-
clubes.

Palmeiras em 1993, quando con-
quistou o Campeonato Paulista, o 
Torneio Rio-São Paulo e o Campeo-
nato Brasileiro.

Grêmio em 1996, quando con-
quistou o Campeonato Gaúcho, o 

Campeonato Brasileiro e a Recopa 
Sul-Americana.

Paysandu em 2002, quando con-
quistou o Campeonato Paraense, a 
Copa Norte e a Copa dos Campeões.  

Cruzeiro em 2003, quando con-
quistou o Campeonato Mineiro, a 
Copa do Brasil e o Campeonato Bra-
sileiro.

São Paulo em 2005, quando con-
quistou o Campeonato Paulista, a Li-
bertadores e o Mundial Interclubes.

Internacional em 2006, quando 
conquistou a Libertadores, a Recopa 
Sul-Americana e o Mundial Interclu-
bes.

O ABC de Natal, que este ano já 
conquistou os títulos do Campeonato 
Estadual e do Brasileiro da Série C, 
sonhou em entrar para o seleto grupo 
de clubes que conquistou uma  “Trí-
plice Coroa”, ao ser derrotado, em 
casa, para o Vitoria-Ba na fi nal(1/12) 
do  Campeonato do Nordeste.

São Paulo 1993: Zetti; Vítor (Toninho Cerezo), Válber, Gilmar e Marcos Adriano; Pintado, Dinho, 

Raí e Palhinha; Cafu e Müller – Técnico: Telê Santana.

Gremio 1996 - Em pé: Arce, Danrlei, Dinho, Rivarola, Mauro Galvão, Murilo, João Antônio, Ro-

drigo Gral, Roger e Luciano; Agachados: André Silva, Ailton, Paulo Nunes, Goiano, Emerson, Carlos 

Miguel, Zé Alcino e Zé Afonso.

Time do Flamengo, campeão da Libertadores de 1981. Em pé: Leandro, Raul, Mozer, Figueiredo, 

Andrade e Júnior. Agachados: Lico, Adílio, Nunes, Zico e Tita.

EQUIPES QUE DISPUTARÃO A COPA AMÉRICA 2015
Grupo A: Chile - México - Equador - Bolívia

Grupo B: Argentina - Uruguai - Paraguai - Jamaica

Grupo C: Brasil - Colômbia - Peru - Venezuela

Equipe do Chile, forte candidata à conquista do título. Em pé: Cláudio Bravo, Gonzalo Jara, Maurí-

cio Isla, Miiko Albornoz, Eugenio Mena e Rodrigo Millar; agachados: Alexis Sánches, Pedro Hernán-

dez, Arturo Vidal, Gary Medel e Charles Aránguiz.

P/ GÉSSIUS DE KLAUSS
Acreditar em seu potencial, na sua 

capacidade e na experiência. Foi com 
esta fi losofi a de vida, depois de enfrentar 
muitas adversidades, principalmente den-
tro do seio familiar, onde a saúde de um 
ente querido tomou conta da insegurança, 
houve a dor, além de muitas limitações 
e restrições na convivência. Mas a fé, 
o exemplo, personalidade digna de um 
vencedor, encontrou forças e não desis-
tiu dos sonhos. Desafi os foram essenciais 
para um novo planejamento, com muita 
perseverança.

A luta pela vida faz parte da rotina. 

DEJAIR THOMAZINHO
UMA TRAJETÓRIA DE SUPERAÇÃO

Nesse mérito, compartilharam desses 
momentos dolorosos, que nós sabemos, 
as seguintes pessoas: José Antonio Tho-
mazinho (um de seus irmãos), Wilsinho 
Locutor (vereador), Darci Penariol, So-
luedes (ex-funcionária do Banespa), Ser-
gio Trindade – Diretor de Jornalismo da 
EPTV Ribeirão, que ampliou ainda mais 
as portas, na área esportiva; e José Rober-
to Scandelai (jornalista e advogado).

THOMAZINHO, em momento super 
delicado, enfrentou o difícil diagnóstico 
de uma familiar, de cabeça erguida, com 
DEUS no coração e a vontade de viver, 
principalmente para criar os seus, man-

tendo a auto-estima e esperança.
Não resta a menor dúvida, que no 

momento delicado, houve a falta de mo-
tivação para vencer as difi culdades, mas 
havia compromissos e objetivos a serem 
almejados. Não é uma receita mágica, 
mas um talento necessário para ultrapas-
sar as fronteiras do tempo e vencer os 
grandes percalços impostos, com solida-
riedade, estabelecendo metas mensurá-
veis e desafi adoras.

Um caminho de sofrimentos, mas de 
superação necessária. Com equilíbrio não 
se esqueceu de vivenciar os limites do cor-
po e da mente, como prioridade da saúde.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ES-
CLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO 
III DA NOVA ERA

Em continuação aos estudos so-
bre o que é o ESPÍRITO, vamos a 
mais um trecho sequencial extraído 
do Livro: A CHAVE DA PORTA DO 
CÉU” de autoria e editado por José 
Augusto de Paula.

SABENDO QUE ESTAMOS – 
“TODOS” - indistintamente - SU-
BORDINADOS ÀS DIVINAS LEIS 
DE: “CAUSA E EFEITO” e a do 
“LIVRE ARBÍTRIO” e, que tam-
bém, tudo esteja em consonância 
com a sua absoluta “CONSCIEDA-
DE ESPIRITUAL”, temos aqui uma 

Dia 1º de junho, às 20 horas, a Câ-
mara Municipal realizou a primeira 
Sessão Ordinária do mês. Na Ordem 
do Dia, estava apenas 1 projeto, po-
rém mais 3 foram incluídos para vo-
tação.

Inicialmente, a Sessão contou com 
o uso da tribuna, pela munícipe Flo-
ripes da Silva, que discursou sobre 
problemas do lixo em Jaboticabal, en-
fatizando o excesso de lixo nas ruas, 
a limpeza de terrenos, o alto valor das 
caçambas e a importância da educa-
ção ambiental.

Foram lidos e aprovados os se-
guintes requerimentos:

• 792/2015: Requer infor-
mações sobre médico veterinário do 
Canil municipal. Autoria: Prof. João 
Roberto.

• 791/2015: Requer infor-
mações sobre contratos de cirurgias 
eletivas com o Hospital e Maternida-
de Santa Isabel. Autoria: Prof. João 
Roberto.

• 790/2015: Requer informa-
ções sobre valores do recapeamento 
no Distrito Industrial “José Aparecido 
Thomé”. Autoria: Prof. João Roberto.

• 789/2015: Requer informa-
ções sobre valores do recapeamento 
no município. Autoria: Prof. João Ro-
berto.

• 788/2015: Requer informa-
ções sobre valores gastos com o trata-
mento de água e esgoto no município. 
Autoria: Prof. João Roberto.

• 787/2015: Requer informa-
ções sobre aprovações de loteamentos 
no município. Autoria: Prof. João Ro-
berto.

• 786/2015: Requer infor-
mações sobre tempo de espera para 
consultas nos CIAF’s do município. 
Autoria: Prof. João Roberto.

• 785/2015: Requer informa-
ções sobre tempo de espera para tra-
tamento endodôntico. Autoria: Prof. 
João Roberto.

• 784/2015: Requer informa-
ções sobre patologias no município. 
Autoria: Prof. João Roberto.

• 783/2015: Requer informa-
ções sobre o Canil Municipal. Auto-
ria: Prof. João Roberto.

• 782/2015: Requer informa-
ções sobre Unidade de Estratégia de 
Saúde da Família “Tereza Fernandes 
Barbosa”. Autoria: Prof. João Rober-
to.

• 781/2015: Requer infor-
mações sobre repasse de recursos da 
Estratégia Saúde da Família. Autoria: 
Prof. João Roberto.

• 780/2015: Requer informa-
ções sobre construção de Avenida ao 
longo do Córrego Jaboticabal. Auto-
ria: Prof. João Roberto.

• 779/2015: Requer na forma 
Regimental informações, por meio 

Aconteceu no último domingo, 
na cidade de Orlândia, mais um 
circuito do Campeonato Paulista de 
Li Tchuo Pa Kung Fu. Os atletas da 
ONG Amor Solidário voltaram para 
Jaboticabal com  7 medalhas de 
ouro, 6 de prata e 2 de bronze. Veja 
a classifi cação:

- Formas
Andriele dos Santos Lima – 2º 

lugar
Caroline Beatriz de A. Souza – 

1º lugar
Claudemir Costa – 3º lugar
Maria Eduarda B. R. Vieira – 2º 

lugar
Renata Silva Akutsu – 3º lugar
- Armas
Claudemir Costa – 1º lugar
Maria Eduarda B. R. Vieira – 2º 

lugar
- Luta
Andriel Teixeira de Souza – 1º 

lugar
Claudemir Costa – 1º lugar
Gustavo Daniel Vieira – 2º lugar
João Vitor Bedore – 1º lugar

Sessão: QUI/SEX/SEG/TER/

QUA - 19:00 e 21:00 - SAB/DOM 

- 17:00-19:00 e 21:00 

Censura: 12 Anos.

Sinopse: Depois que a famo-

sa “Falha de San Andreas” fi -

nalmente cede, provocando um 

terremoto de magnitude 9 na 

Califórnia, Ray (Dwayne John-

son), um piloto de helicóptero de 

resgate, e sua ex-esposa precisam 

percorrer todo o estado na espe-

rança de resgatar sua fi lha. Mas a 

jornada traiçoeira rumo ao norte 

é apenas o começo e quando eles 

acham que o pior já tinha passa-

do... está apenas começando.

TERREMOTO: A Falha de San Andreas

Câmara Municipal realizou a primeira Sessão Ordinária de junho

de relatórios, sobre se existe algum 
projeto por parte do Executivo Mu-
nicipal, para reforma e ampliação da 
Farmácia do Povo “Diógenes Roma”, 
em nosso município, qual a previsão 
para início e término e a estimativa de 
investimento. Autoria: Jan Nicolau.

• 778/2015: Requer na forma 
Regimental informações, por meio de 
relatórios, sobre quantos atendimen-
to/dia estão sendo feitos na Farmácia 
do Povo “Diógenes Roma”, de nosso 
município e, quais providências es-
tão sendo tomadas, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, para agilizar e 
melhorar a qualidade do atendimen-
to ofertado nesta referida farmácia, 
diante do grande número de reclama-
ções recebidas. Autoria: Jan Nicolau.

• 777/2015: Requer na forma 
Regimental informações sobre se fo-
ram disponibilizados postos de coleta 
para o descarte de óleo de cozinha 
usado, onde os mesmos estão locali-
zados, existe algum projeto frente ao 
Executivo Municipal para conscienti-
zação dos jaboticabalenses referente 
ao descarte do mesmo, qual o meio 
de divulgação existente para que o 
referido óleo seja recolhido de forma 
correta para que não seja descartado 
nos esgotos ou nos lixos, tendo como 
fi m o aterro sanitário. Autoria: Jan Ni-
colau.

• 776/2015: Requer na forma 
Regimental informações, por meio de 
relatórios, sobre como é composto, 
atualmente, o quadro de funcioná-
rios da Farmácia do Povo “Diógenes 
Roma”, de nosso município, infor-
mando cargo, jornada de trabalho 
e remuneração de cada um. Requer 
na forma Regimental informações, 

por meio de relatórios, sobre como 
é composto, atualmente, o quadro de 
funcionários da Farmácia do Povo 
“Diógenes Roma”, de nosso muni-
cípio, informando cargo, jornada de 
trabalho e remuneração de cada um. 
Autoria: Jan Nicolau.

• 775/2015: Requer na forma 
Regimental informações, por meio 
de relatórios, sobre se existe algum 
projeto para a reforma e ativação do 
Centro Recreativo “Antônio Môna-
co”, de nosso município e, caso o 
mesmo tenha sido elaborado informar 
qual a previsão para início e término e 
a estimativa de investimento. Autoria: 
Jan Nicolau.

• 774/2015: Requer informa-
ções sobre indicadores de qualidade 
de vida e saúde do município. Auto-
ria: Prof. João Roberto.

• 773/2015: Requer novas 
informações sobre o cumprimento da 
Lei n° 4.592/2014, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do Pro-
tocolo de Avaliação do Frênulo da Lín-
gua. Autoria: Dra. Andréa Delegada.

• 772/2015: Requer esclare-
cimento do Exmo. Sr. Prefeito Muni-
cipal, porque não são divulgadas na 
imprensa falada e escrita do Municí-
pio, os Editais de Convocação às reu-
niões dos Conselhos Municipais de 
Educação, Saúde, Merenda Escolar, 
Planejamento, Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB e mui-
tos outros. Autoria: Maria Carlota.

• 771/2015: Requer esclare-
cimento do Exmo. Sr. Prefeito Mu-
nicipal, se no setor competente da 
Prefeitura Municipal, existe levanta-
mento do número de Ruas que não 
possuem (toponímia), placas indicati-

vas com nome de ruas. Autoria: Maria 
Carlota

Durante a sessão foi feita a leitu-
ra do relatório fi nal da Comissão de 
Assuntos Relevantes sobre a situação 
da Chácara Dr. Locke, pelo Vereador 
Prof. Amaral, e Jan Nicolau retirou 
o Projeto de Lei nº 376/2015, de sua 
autoria,  que institui a Semana de Pre-
venção ao Suicídio no município de 
Jaboticabal e teve parecer contrário 
exarado pela Comissão de Justiça e 
Redação.

O Projeto de Lei nº 405/2015, que 
declara de Utilidade Pública a Asso-
ciação Voluntária de Combate o Cân-
cer, de autoria da Vereadora Maria 
Carlota Niero Rocha, foi aprovado.

Outras três propositura foram in-
cluídas e aprovadas:

1. Projeto de Lei Ordinária 
nº 412/2015, que altera dispositivos 
da Lei nº 4677, de 23 de abril de 
2015, que dispõe sobre a Estrutura 
e o Quadro de Servidores do Poder 
Legislativo Municipal, e dá outras 
providências. Autoria: Vereadores 16ª 
Legislatura - 2013/2016.

2. Projeto de Lei Ordinária 
nº 413/2015, Autoriza o Executivo 
Municipal a celebrar convênio com o 
Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Cultura. 
Autoria: Executivo.

3. Projeto de Lei Comple-
mentar nº 22/2014, Altera o Mapa 01 
- Zoneamento e Uso do Solo Urbano 
instituído pela Lei Complementar nº 
80, de 09 de outubro de 2.006, e dá 
outras providências (referente à Chá-
cara Dr. Locke). Autoria: Executivo.

A próxima Sessão Ordinária será 
dia 15 de junho, às 20 horas.

COMPREENDENDO A ESSÊNCIA PRIMÁRIA DO UNIVERSO
afi rmação de “RAMATÍS” - no Li-
vro “MENSAGENS DO ASTRAL” 
(pg.276): “DEUS NUNCA TEVE 
PRINCÍPIO NEM TERÁ FIM, EN-
QUANTO QUE O HOMEM TEVE 
PRINCÍPIO E NÃO TERÁ FIM. O 
ESPÍRITO DO HOMEM é IMOR-
TAL, PORQUE FOI GERADO NO 
ESPÍRITO IMORTAL DO PAI”.

Só pelo desaparecimento deste 
poderia também desaparecer o es-
pírito do homem, porque DEUS, na 
realidade, pode ser considerado o 
“plano de fundo” da consciência hu-
mana.

A consciência do homem for-
ja-se sempre num Grande Plano, 
através da descida da Massa Espí-
rito até à fase da matéria, quando, 
então, a Consciência Total emite 
prolongamentos nas várias consci-
ências menores, sem fragmentar-se 
na sua REALIDADE ETERNA E 
INFINITA. Na profundidade es-
piritual de qualquer consciência 
humana persiste sempre a unidade, 
o fundo imortal, que é o Espírito 
Divino Único assim como atrás dos 
raios individualizados do Sol per-
siste a unidade do núcleo gerador 
da Luz! 

É por isso que a separatividade é 
uma grande ilusão e ocorre apenas na 

periferia humana. Se todas as consci-
ências dos homens retornassem à sua 
origem, verifi cariam, com espanto, 
que constituem, em profundidade, 
uma só consciência, na mais sober-
ba fusão de Luz Imortal, revelando 
o augusto mistério daquela frase pro-
nunciada por Jesus: “EU SOU”! E 
todos comprovariam, então, que um 
único sonho e um mesmo ideal aca-
lentam todas as ansiedades expressas 
sob diversos modos e formas!

 É ainda Jesus, novamen-
te, quem nos adverte dessa verdade, 
lembrando que as múltiplas consci-
ências humanas são apenas prolon-
gamentos da Consciência Cósmica 
do Pai, quando nos afi rma: “EU E 
MEU PAI SOMOS UM”!

 A consciência do homem 
é imortal e indestrutível, no seio de 
Deus, porque só o próprio Deus que 
a criou é que a poderia destruir, mas 
isso não seria possível ante a impos-
sibilidade de o Onipotente destruir 
em si mesmo aquilo que não pode 
eliminar para outro local fora de si 
mesmo! ”

ASSIM COMEÇAMOS POR 
COMPREENDER A ESSÊNCIA 
PRIMÁRIA DO UNIVERSO E O 
QUE É O SER ESPIRITUAL NA 
ACEPÇÃO DA PALAVRA.

Interpenetraremos paralelamente 
também nos estudos sobre o “APO-
CALIPSE” que pela sua magnitude, 
somente será possível “SENTI-LO”, 
ou seja, COMPREENDÊ-LO, SE 
VOCÊ ESTIVER OU QUISER ES-
TAR NA CONDIÇÃO DE “INICIA-
DO” nos ESTUDOS DA ESPIRITU-
ALIDADE. 

Isto é: estar ciente de que an-
tes de tudo, sua maneira de pensar 
esteja vibrando ou queira começar 
a vibrar pela ORAÇÃO E MEDI-
TAÇÃO TRANSCENDENTAL. O 
QUE SIGNIFICA: “OLHANDO DE 
CIMA”.

POIS QUE DEVEMOS INDA-
GAR SEMPRE:

- “PORQUÊ ISTO.  PORQUÊ 
AQUILO? ”.

- “QUEM SOMOS?  DE ONDE 
VIEMOS? ” 

- “PARA ONDE VAMOS? ”
Mas com a visão voltada e am-

pliada para o “TODO UNIVER-
SAL!” Sem se deixar ser “PERSU-
ADIDO”  por  este  ou  por  aquele 
DOGMA UNILATERAL. Por esta 
ou por aquela “RELIGIÃO”.

NO UNIVERSO SÓ HÁ UMA 
RELIGIÃO E CHAMA-SE:  “A M 
O R”!

LUZ & PAZ

Kauan Henrique Morales – 1º 
lugar

Mateus Alejandro Munhoz – 1º 
lugar

Poliana Fernandes Marcelino – 

2º lugar
Ygor Teixeira Albieri – 2º lugar

A ONG Amor Solidário agradece 
a todos os alunos, ao Mestre Valcir 

e a toda a equipe técnica pelo empe-
nho e dedicação. Agradece também 
as empresas: Homeoderm, Jaboti, 
Oxiquimica, UNESP, FAE e a vere-
adora Maria Carlota. 

Campeonato Paulista de Li Tchuó Pa Kung Fu
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Autor: Bala de Prata

Você estava desiludida de 

amor quando eu te encontrei.

Até aquele momento você 

não queria mais ninguém

Conversamos muito de amor 

e assim eu te fi z despertar.

Senti que você queria nova-

mente um amor para conquis-

tar.

Por você eu me apaixonei e 

hoje vivo prá sempre te amar!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

BRUNO 
CANAAN

Dono de muita be-
leza, talento e atitu-
de, nosso modelo da 
semana já recheiou 
por duas vezes, nada 
mais nada menos que  
a capa da revista G 
Magazine, e de que-
bra ainda ganhou o 
título de um dos 10 
mais gatos numa edi-
ção especial da revista.
Além de modelo, Bru-
no também é ator e já 
venceu o Reality Show  
- Jogo da Sedução. Seu 
corpo foi construído 
numa boa alimenta-
ção e muitas horas 
de musculação. Com 
um currículo cheio de 
trabalhos, Bruno gar-
rega  também em sua 
bagagem, dois  títulos 
de mister. Hoje, aos 32 
anos de idade, o talen-
toso está concluindo a 
faculdade de Educa-
ção Física. Mas com 
sua beleza fascinante, 
unida ao carisma, ele     
anda conquistando 
fãs e admiradores por 
onde passa.

Fiquem de olho 
neste sucesso, por que 
vamos ver muito mais!

Foto: Mácio Oli-
veira.

Agradecimento : 
Ivana Souza

Maratona Musical apresentará 15 
bandas do pop rock nacional, em apenas 
um dia, para mais de 40 mil pessoas. 

No Palco JR estão confi rmados Crio-
lo, Skank, CPM22, Capital Inicial, Frejat, 
Pitty, Planet Hemp, Raimundos e Deto-
nautas.

O Palco Universitário receberá: Bro-
thers of Brazil, Mato Seco, Dead Fish, 
Móveis Coloniais de Acaju, Gabriel O 
Pensador e um tributo à banda Legião 
Urbana com Urbana Legion.

O Festival, que está em sua 14ª edi-
ção, espera receber 40 mil pessoas em 
uma maratona de música, sem intervalos, 
no dia 13 de junho, em Ribeirão Preto, a 
300 quilômetros de São Paulo, capital.

A partir de terça-feira, dia 03, a orga-
nização do evento também iniciou a pré-
venda online de ingressos com valores es-
peciais até o dia 04 de abril através do site 
ofi cial joaorock.com.br. As opções são:

Pista - R$ 100,00 - inteira / R$ 60,00 
- com a doação de 1 kg de alimento / R$ 
50,00 - meia-entrada;

Camarote João Rock - R$ 260,00 - in-
teira / R$ 140,00 - com a doação de 1 kg 
de alimento / R$ 130,00 - meia-entrada;

Camarote Open Bar - R$ 300,00 - va-
lor único;

Pista Premium - R$ 320,00 - inteira / 
R$ 170,00- com a doação de 1 kg de ali-
mento / R$ 160,00 - meia-entrada.

Festival João Rock lança Clube de Vantagens 
Festival João Rock apresenta as 15 bandas que estarão nos 3 palcos do festival em junho

DIVULGAÇÃO CRIATIVA E INU-
SITADA  

Foram 24 horas de ansiedade. Mais 
de 200 mil pessoas impactadas e tentando 
adivinhar quais eram as bandas escondi-
das na ilustração postada no facebook do 
festival. Às 11h de terça-feira, dia 3, os 
internautas puderam baixar um aplica-
tivo - o Zappar - e depois de escanear a 
imagem codifi cada, assistir a trechos das 
músicas das bandas confi rmadas.  

Assim foi ofi cializado o line-up do 
João Rock 2015.

O primeiro fã, que acertou a grade 
completa ganhou um Free Pass para o ca-
marote open bar do evento.  

MAIS SOBRE O JOÃO ROCK 
Com um histórico marcante para a 

música nacional, o Festival João Rock 
colocou Ribeirão Preto na rota dos gran-
des shows de rock e seus subgêneros. Já 
passaram pelo evento, cuja primeira edi-
ção foi em 2002, grandes nomes como 
Charlie Brown Jr., Rita Lee, Mutantes, 
Marcelo Nova, Os Paralamas do Sucesso, 
Ira!, Zeca Baleiro, O Rappa, Titãs, Lo-
bão, Seu Jorge, entre muitos outros. Além 
disso, o Festival é célebre por ser palco 
de grandes encontros. Caetano Veloso, de 
surpresa, cantou junto com Os Mutantes. 
Marcelo Nova e Chorão cantaram Raul 
Seixas. Os Paralamas do Sucesso e Dinho 
do Capital Inicial cantaram Legião Ur-

bana, Jorge Ben Jor e Mallu Magalhães 
fi zeram um encontro de gerações tocando 
juntos, entre outros. 

Mais em: www.joaorock.com.br
https://www.facebook.com/festival-

joaorock

Trocar o aconchego da casa, a tele-
visão, os afazeres do dia a dia e celebrar 
a vida com os amigos todas as terças e 
quintas-feiras. Assim é a vida de cente-
nas de idosos que frequentam o Centro de 
Convivência do Idoso (Lazer na Terceira 
Idade) de Jaboticabal. Desânimo e cansa-
ço são palavras que fi cam longe e cada 
dia é motivo de sorrir e aproveitar cada 
momento da vida.

Entretenimento, jogos, passeios e via-
gens fazem parte da agenda de cada um 
deles, e prova disso foi a última viagem 
que a Terceira Idade promoveu com os 

Passeios e muita diversão marcam 
o Lazer na Terceira Idade

idosos para a Colônia dos Comerciários, 
em Praia Grande. Foram quatro dias de 
passeios e pura diversão, aproveitando 
praia, bailes e muitas outras atividades. O 
passeio contou com o apoio da Prefeitura 
de Jaboticabal, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade (FSS), presidido pela 
primeira-dama Cidinha Girio.

Elaine Toledo Piza, coordenadora da 
Terceira Idade, destacou a emoção dos 45 
idosos que participaram da viagem. “Fo-
ram diversas atividades durante todo o 
nosso passeio. Chegamos com muita chu-
va, mas não foi motivo para fi car parado, 

já pegamos o ônibus e passamos a tarde 
toda no shopping. À noite a animação au-
mentou mais ainda quando vimos o céu 
estrelado. Depois foi só aproveitar a praia 
e encerrar o dia com bailinhos do jeito 
que os idosos adoram”, contou Elaine.

Segundo ela, alguns deles conhece-
ram a praia pela primeira vez e demons-
traram todo esse encanto com as palavras 
de agradecimento. “Muitos deles já co-
nheciam a praia, mas o que me chamou 
a atenção foi quando um idoso chegou, 
colocou o pé na areia e agradeceu muito 
a Deus por esta oportunidade. Ele ainda 

disse ‘é igualzinho como passa na televi-
são, o mar é maravilhoso´. Esse momento 
foi inesquecível e vai fi car na minha me-
mória, pois ele também agradeceu muito 
a mim e ao Paulinho pela viagem”, come-
mora Elaine.

O grupo já espera a próxima viagem, 
que acontece em setembro. “Vamos para 
Caldas Novas e já está sendo uma viagem 
muito esperada. Nossos idosos também vão 
participar de vários jogos, como Jori, Jori-
nho, entre outros, e, para fi nalizar o ano, te-
remos o passeio para Olímpia, uma viagem 
que todos irão aproveitar”, fi naliza Elaine.

Feliz Aniversário JOSIANE GARCIA. E que o dia 09 seja eter-
no, repleto de amor e prazer de viver. Que você possa encontrar os 
mais belos signifi cados, para traduzir a alegria dessa data natalícia.

PARABÉNS TADASHI OTANI. A chegada de uma nova idade,  
neste dia 06, é a chance de começar um novo ciclo. Esperamos que  
seja uma data repleta de luz, realizações e felicidades!

Feliz Aniversário MURILO FERNANDES. Desejamos agradá-
veis surpresas e felizes acontecimentos. Que o dia 10/06 possa lhe 
trazer muitas aventuras e alegrias!

Apaixonado por animais, SEBASTIÃO FAVORINO FILHO, 
completou mais uma ano de vida no dia 02, recebendo até mesmo 
os parabéns de um Pauri Selvagem. FELICIDADES e continue 
sempre sendo essa pessoa especial!
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, 
nº 750 – Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará 
realizar no dia 16 de Junho de 2.015, na sede da Entidade Sindi-
cal, às 16:00 horas em primeira convocação, e às 17:00 horas em 
segunda convocação,  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, para 
tratar da seguinte:  

PAUTA   DO   DIA

APRECIAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, FINAN-
CEIRO E PATRIMONIAL DA ENTIDADE SINDICAL DO ANO 
DE 2.014.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o 
presente  EDITAL DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Im-
prensa local e afi xado em todos os locais de trabalho dos Servido-
res Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 01 de Junho de 2.015.

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente SFPMJ

Av. Treze de Maio, n.º 750 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

A AB Triângulo do Sol iniciou na 
quarta-feira, 3 de junho, a partir das 16 
horas, a Operação Corpus Christi. Ao 
todo, cerca de 320 mil veículos passa-
rão pelo trecho sob concessão durante os 
cinco dias de operação especial, que será 
fi nalizada no domingo, 7 de junho.

Para a Washington Luís (SP 310), 
uma das principais rodovias do interior 
do Estado de São Paulo, está previsto 
um tráfego superior a 207 mil veículos 
no período que compreende a Opera-
ção Corpus Christi. Já as rodovias Bri-
gadeiro Faria Lima (SP 326) e Carlos 
Tonanni/Nemésio Cadetti/Laurentino 
Mascari (SP 333) devem receber cerca 
de 60 mil e 50 mil veículos, respecti-
vamente.

Em virtude da maior demanda de trá-
fego, todo o efetivo operacional da AB 
Triângulo do Sol estará nas rodovias, 
garantindo agilidade e rapidez no atendi-
mento ao usuário. As praças de pedágio 
também operam de maneira diferenciada 
para a fl uidez do trânsito. Os dias e ho-

rários com previsão de maior demanda 

são: quarta-feira – dia 3, das 16h às 23h, 

quinta-feira – dia 4, entre 6h e 15h, e do-

mingo – dia 7, das 14h às 21h. 

O Excel é um aplicativo que pos-

sui vários recursos, desde interface 

intuitiva até ferramentas de cálculo 

e de construção de gráfi cos, o que o 

tornou um dos mais populares progra-

mas de computador existentes. Uma 

de suas funcionalidades é a construção 

de planilhas eletrônicas de controle fi -

nanceiro, viável para jovens, adultos e 

famílias. Segundo Elidiane Martinelli 

da Cunha, docente da área de informá-

tica do Senac Jaboticabal, a ferramenta 

é de fácil aprendizado e essencial para 

quem busca corte de gastos ou capaci-

tação para o mercado de trabalho.

“Podemos dividir o conhecimento 

deste aplicativo entre básico e avan-

çado. Na primeira opção, o usuário 

será capaz de conhecer a extensão e a 

utilidade de uma planilha eletrônica, 

inserir diferentes informações, aplicar 

conceitos matemáticos, apresentar di-

ferentes formatos, calcular utilizando 

fórmulas e funções, salvar, imprimir e 

criar gráfi cos. Já no avançado, além de 

todos esses conhecimentos, o usuários 

terá habilidades para atuar em funções 

específi cas e signifi cativas para o mer-

cado”, explica Elidiane. 

Como os recursos do aplicativo são 

diversos, a qualifi cação é fundamental 

para o aprimoramento técnico e teóri-

co. O curso do Senac Jaboticacal de 

Excel – Avançado capacita o estudante 

sobre funções matemáticas, estatísticas 

(de informação e de datas), formatação 

de datas, cálculo de horas com forma-

Feriado de Corpus Christi leva 320 mil veículos para 
as rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol

Para evitar transtornos e acidentes, a 

AB Triângulo do Sol recomenda que os 

motoristas adotem medidas de seguran-

ça antes de iniciarem a viagem, como 

a verifi cação de pneus, luzes e freios, 

além do respeito às leis de trânsito. Ao 

longo do trecho, a concessionária dis-

ponibiliza telefones de emergência para 

que os usuários entrem em contato para 

esclarecer dúvidas ou pedir auxílio. Os 

usuários também tem à disposição o 

sistema de discagem gratuita 0800 701 

16 09.

AB Triângulo do Sol I AB Conces-

sões

A Concessionária AB Triângulo do 

Sol pertence à AB Concessões S/A, que 

nasceu da união do Grupo Italiano Atlan-

tia (controlador) – um dos maiores em 

concessões rodoviárias do mundo e do 

Grupo Bertin. Entre as principais compa-

nhias de concessão de rodovias do Brasil, 

a AB Concessões administra mais de 1,5 

mil quilômetros de rodovias, sendo res-

ponsável pelas concessionárias paulistas 

AB Triângulo do Sol (100%), AB Colinas 

(100%) e Rodovias do Tietê (50%) e, no 

Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes 

das Gerais (100%).

Excel pode ser aliado em atividades 
pessoais ou profi ssionais

Docente do Senac Jaboticabal explica que aprender técnicas básicas do pro-

grama permite ao interessado criar e gerenciar planilhas  de gastos

tação condicional, funções de pesqui-

sa, auditoria de fórmulas, importação 

de arquivos de texto para o Excel, fi l-

tros, tabelas, controles de formulários, 

entre outros, além dos conhecimentos 

básicos. 

“O conhecimento desse aplicativo 

é quase que exigência no mercado de 

trabalho e o campo é bastante vasto. 

O profi ssional que investe em cursos 

de aperfeiçoamento poderá atuar em 

diversos setores de uma empresa, 

seja ela privada ou pública”, destaca 

a docente.

O Senac Jaboticabal está com ins-

crições abertas para os cursos livres 

Excel 2013 – Avançado e o novo Ex-

cel 2013 com VBA. Para participar, é 

necessário preencher os pré-requisitos 

de idade e escolaridade. Inscrições e 

informações pelo portal www.sp.senac.

br/jaboticabal ou no telefone (16) 

3209-2800.

Serviço:
Excel 2013 - Avançado
Data: às terças, quartas e quintas-

feiras, de 30 de junho a 30 de julho
Horário: das 19 às 22 horas
Excel 2013 com VBA
Data: às segundas, terças e quar-

tas-feiras, de 7 a 22 de julho
Horário: das 19 horas às 22h30
Local: Senac Jaboticabal 
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e www.

sp.senac.br/jaboticabal

No dia 22 de maio de 2015, a Dra. Bruna Affonso 
Ortiz recebeu na OAB de Ribeirão Preto, sua Carteira 
de Advogada. Parabéns por se formar e passar no re-
ferido exame da OAB este ano. Felizes estão seus pais 
e avós: Professor José Alberto Affonso e Professora 
Neusa Maria Peterossi Affonso.
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Com data-base em 1º de 
maio, os trabalhadores da 
usina Raízen, no municí-
pio de Guariba/SP, recusa-
ram a proposta feita pela 
UNICA (União da Indús-
tria de Cana de Açúcar) 
em assembleia realizada 
na porta da empresa. O 
Sindicato da Alimentação 
de Jaboticabal, na pessoa 
de seu presidente, Sr. Sil-
vano Pedro, expôs para to-
dos os presentes a propos-
ta do Sindicato Patronal 
que é de 6%, sendo 3% a 
partir de 1º de julho e 3% 
a partir de 1º de novembro 

Encerrou-se mais uma edição 
do Curso de Preparação para 
Gestantes. Após 8 semanas de 
temas debatidos com especialis-
tas de diferentes áreas, mais de 
uma centena de gestantes foram 
preparadas para terem um ciclo 
grávido-puerperal tranquilo e, 

ENCERRAMENTO MAIS UMA EDIÇÃO DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA GESTANTES
sobretudo, muito mais seguro. 
Incorporaram ao seu patrimô-
nio intelectual, um bem que só 
a morte levará: o saber, o co-
nhecimento. Agradeço a Deus 
por ter possibilitado a realiza-
ção de mais essa edição de tão 
importante evento. Agradeço ao 

Prefeito Raul Girio, ao Fundo 
Social de Solidariedade e aos Se-
cretários Renata Assirati, da Saú-
de e César Esper, da Educação, 
a parceria e o apoio de sempre. 
Agradeço aos palestrantes: Tania 
Marques Carregari, César Ar-
mentano, Helenara Machado da 

Silva, Cristiana Machado Borges 
Orlanda, Alessandro Berchielli, 
Michella Carlla Martins, Maria-
na Bottino Roma e Maura Magda 
Barreto, a colaboração e dedica-
ção de sempre. Agradeço ainda a 
equipe: minha mulher Adriane, 
Magali, Mario Laffranchi, Lu-

ciene, Camila e Vierinha que, 
diuturnamente, com trabalho 
competente e dedicado, contri-
buiram, de forma decisiva, para 
o sucesso do evento. Finalmente, 
agradeço principalmente às nos-
sas gestantes que, confi ando em 
nosso trabalho, se inscreveram 

e participaram do curso. Muito 
obrigado a todos. Até a próxima 
edição que, se Deus quiser, será 
realizada no segundo semestre. 
(Palavras proferidas pelo Vere-
ador, Presidente do Legislativo 
Municipal e Médico Ginecolo-
gista Dr. Edú Fenerich).

Trabalhadores da Raízen 
(Unidade Cosan/Bonfi m) 

recusam proposta de salários

e um abono de R$ 600,00 
em até 15 dias da assina-
tura do acordo. O Sindi-
cato Patronal, representa-
do pela Dra. Elimara Ap. 
Assad Sallum, Consultora 
para Assuntos Sindicais 
e Trabalhistas, disse que 
“esse é um novo modelo 
de negociação, onde um 
único número seria apre-
sentado e não teria mais 
nada a oferecer”. O presi-
dente do Sindicato, Silva-
no Pedro disse: “Para nós 
dos Sindicatos, isso não é 
negociação e sim imposi-
ção. Nos últimos doze me-

ses, a infl ação do setor foi 

de 8,34%.  Agora, querem 

socar esse reajuste goela 

abaixo dos trabalhadores? 

Aí já é demais”, salientou 

Silvano. E continuou: “Os 

trabalhadores não podem 

ser punidos pela atual cri-

se que o País vem atraves-

sando.Tudo subiu além da 

infl ação. Com um piso sala-

rial miserável de R$ 935,00 

os usineiros deveriam ter 

mais consideração com seus 

trabalhadores, porque no 

primeiro trimestre de 2015 

os usineiros tiveram lucros 

exorbitantes”, enfatizou. 


