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No dia 18 de maio de 1973, 
uma menina de 8 anos foi se-
questrada, violentada e cruel-
mente assassinada no Espírito 
Santo. Seu corpo apareceu seis 
dias depois carbonizado e os seus 
agressores, jovens de classe mé-
dia alta, nunca foram punidos. A 
data fi cou instituída como o “Dia 
Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes”, a partir da 
aprovação da Lei Federal nº. 
9.970/2000. O “Caso Araceli”, 
como fi cou conhecido, ocorreu 
há quase 40 anos, mas, infeliz-
mente, situações absurdas como 
essa ainda se repetem.

Morreu no início da noite de 
domingo, dia 7, uma das quatro 
garotas vítimas de estupro coleti-
vo, em Castelo do Piauí. A garota 
e mais três amigas foram agredi-
das, violentadas e arremessadas 
do alto de um penhasco com mais 
de 10 metros de altura no dia 27 
de maio. O crime bárbaro chocou 
a população da cidade de Castelo 
do Piauí, a 190 Km de Teresina. 
De acordo com as polícias civil 
e militar, as garotas teriam saído 
para tirar fotos em um ponto tu-
rístico distante alguns quilôme-

Secretaria Municipal de Assistência Social promove conscientização 
sobre combate à exploração sexual infantojuvenil

tros da zona urbana, quando fo-
ram rendidas por cinco pessoas. 
Logo após o crime a polícia apre-
endeu quatro menores, sendo que 
dois deles confessaram o crime e 
contaram, em depoimento, os de-
talhes sobre a ação criminosa. As 
vítimas, duas garotas de 17 anos, 
uma de 16 e outra de apenas 15 
anos foram encontradas algumas 
horas depois do crime e foram 
levadas ao hospital de Castelo e 
logo depois transferidas para o 
Hospital de Urgência de Teresina 
(HUT).

A situação serve de alerta e 
justamente visando capacitar 

crianças e adolescentes para se 
prevenir. A Secretaria Municipal 
de Assistência Social promoveu 
uma ação durante todo o sábado 
no Amor Solidário, em Jaboti-
cabal. De acordo com a diretora 
da Proteção Social Especial, Vâ-
nia A. F. Fernandes, o CRAS e 
o CREAS fi zeram uma parceria 
com a Amor Solidário para apre-
sentar para as crianças, na parte 
da manhã, uma peça de teatro 
e atividades interativas com os 
adolescentes na parte da tarde. 
“A programação foi realizada em 
comemoração ao Dia do Comba-
te à Exploração Sexual Infantoju-

venil. Foi uma excelente oportu-
nidade para capacitarmos nossas 
crianças e adolescentes sobre a 
necessidade de se prevenir, de 
saber reconhecer os perigos e de 
denunciar”, afi rmou Vânia.

O prefeito Raul Girio aplau-
diu a iniciativa da Secretaria de 
Assistência Social e enalteceu o 

trabalho feito pela ONG Amor 
Solidário. “A vulnerabilidade das 
nossas crianças e adolescentes 
merece muita atenção e nossa 
administração não tem poupado 
esforços no sentido de realizar 
ações que levantem refl exões 
sobre a importância do tema, 
bem como permitam que nossas 

crianças e adolescentes também 
saibam como se prevenir do abu-
so e da exploração. É nossa res-
ponsabilidade como adultos fa-
zer o máximo para preservá-los, 
protegê-los e criar um ambiente 
propício para que cresçam sau-
dáveis e em segurança”, concluiu 
Raul Girio.

O prefeito Raul Girio recebeu 
na tarde do dia 11 de junho, a vi-
sita da nova gerente regional do 
Sebrae-SP (Ribeirão Preto), Iroá 
Nogueira, que veio apresentar 
os resultados da atuação do Se-
brae em Jaboticabal de janeiro a 
maio deste ano. Raul Girio, que 
participou da Marcha dos Prefei-
tos e esteve em vários encontros 
com políticos em Brasília, traçou 
um panorama sobre a economia 
nacional e o refl exo da crise nos 
municípios brasileiros. 

Raul Girio lembrou que embo-
ra seja exatamente no município 
que surjam as demandas, é justa-
mente para o governo federal que 
vai a maior parte dos impostos 
arrecadados. “O município não 
fi ca nem com 20% do total arre-
cadado e embora haja alguns re-
passes, como o do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios, o que 
sobra para a administração muni-
cipal é muito pouco. Precisamos 
lutar para reverter este quadro. 
Discutimos isto na Marcha dos 
Prefeitos e neste evento percebi 
que as difi culdades dos outros 
municípios são maiores do que 
as nossas. Nós nunca deixamos 
de cumprir nossa obrigação de 
honrar a folha de pagamento, 
enquanto em muitos municípios 
isto não está sendo conseguido. 
O jeito é usar nossa criatividade 
para lidar com a crise nacional, 
que assola nossa economia. Es-
tamos nos esforçando para isto 
e com a colaboração da nossa 
equipe, dos empresários, dos ór-

Prefeito Raul Girio recebe a visita da 
nova gerente regional do Sebrae-SP

Prefeito se reúne com líderes empresariais e com equipe da Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio para acompanhar apresentação sobre a atuação do Sebrae-SP em Jaboticabal

gãos de fomento e de capacitado-
res como o Sebrae, certamente 
vamos conseguir”, comentou o 
prefeito, recebendo o respaldo da 
gerente do Sebrae-SP, que ratifi -
cou suas palavras.

Iroá reconheceu que a crise 
nacional tem consequências di-
retas nos municípios, mas seguiu 
a mesma linha do prefeito Raul 
Girio e garantiu que é a hora de 
ser efi ciente, criativo e usar todo 
o know how do Sebrae para dri-
blar esta crise. A gerente lembra 
que, com ações pontuais muitas 
empresas, independente do tama-
nho, consegue passar por estes 
períodos de instabilidade econô-
mica. Neste sentido, as empre-
sas atendidas pelo Sebrae saem 
ganhando porque contam com 

especialistas em atenuar e até 
mesmo reverter a crise.

O encontro de Iroá e Leonar-
do de Moura Persi, da regional 
de Ribeirão Preto do Sebrae-SP, 
com o prefeito Raul Girio con-
tou ainda com a participação do 
presidente da Associação Comer-
cial, Industrial e do Agronegócio 
de Jaboticabal, Humberto Bello-
di; do presidente do Instituto de 
Tecnologia de Jaboticabal (ITJ), 
Hugo Stéfani; do gerente da In-
cubadora de Empresas, Márcio 
Bellini; da agente do posto local 
do Sebrae-SP; do chefe de Gabi-
nete da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, Leonardo 
Yamazaki; e do secretário mu-
nicipal de Indústria e Comércio, 
Sérgio Nakagi.

Floresça dentro de sua 
intimidade o amor, a 

compreensão e a caridade

Enfrente adversidades com cautela, 
centrado com profundidade nas 

experiências e bom senso

Nas difi culdades use a serenidade 
para vencer os obstáculos

Nessa semana, Escola do Le-
gislativo retomou as atividades 
anuais do Parlamento Jovem 
2015, com o ciclo de palestras 
nas escolas públicas e particula-
res, para alunos do 1º ano do En-
sino Médio.

A primeira palestra proferida 
pela Diretora da Escola do Le-
gislativo, a funcionária da Câ-
mara Municipal, Denise Cardoso 
foi proferida na Escola Estadual 
“Dona Aurora Ferraz de Viana”.

O objetivo das palestras é in-
centivar as escolas a participar 
do Parlamento Jovem e informar 
aos alunos a importância dessa 
participação, além de esclarecer 
o que é a Escola e o Parlamento 
da Câmara Municipal.

Parlamento Jovem da Escola 
do Legislativo visa aproximar 
os estudantes do cotidiano da 
Câmara Municipal, estimulando 
a participação política e fortale-
cendo o processo democrático no 
município, além de formar cida-
dãos com senso crítico e oferecer 
aos jovens Parlamentares e aos 
servidores da Câmara Municipal 
de Jaboticabal suporte conceitual 

Escola do Legislativo 
retomou as atividades anuais 

do Parlamento Jovem 2015

e treinamento.
Os jovens parlamentares (alu-

nos do 1º ano do Ensino Médio), 
que serão escolhidos nas escolas, 
com o melhor projeto, pelos pró-
prios estudantes.

As atividades do Parlamento 
Jovem seguem as seguintes etapas:

- Palestras ministradas pelos 
membros da Escola do Legislati-
vo nas escolas aos alunos do 1º 
ano do Ensino Médio, para ex-
plicar os procedimentos a serem 
adotados na escolha dos alunos e 
projetos que serão apresentados à 
Câmara Municipal;

- Ofi cinas com os alunos elei-

tos pelas escolas públicas e par-
ticulares, com o objetivo de am-
pliar o conhecimento dos jovens 
parlamentares e a representativi-
dade no município;

- Realizar a Sessão Parlamen-
tar, com a formação da Mesa Di-
retora pelos alunos e a leitura e 
votação dos projetos;

- Levar os jovens parlamenta-
res, juntamente com membros da 
Escola do Legislativo para uma 
viagem política cultural.

É relevante a participação de 
todas as escolas, pois essa expe-
riência proporciona a formação 
de cidadãos conscientes.
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Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Existem mais de 80 distúrbios do 
sono descritos, porém os mais frequentes 
são a insonia e o ronco.   

A   insonia se dá por causa das preo-
cupações diárias, o ronco em função de 
alguma obstrução da via aérea superior.

Mas, às vezes, basta alguma mudança sim-
ples nos hábitos antes de dormir, no travesseiro 
ou no colchão para resolver o problema da falta 
de sono ou do cansaço pela manhã.

Travesseiro, o melhor amigo
Acredite, o seu apoio para cabeça é 

fundamental para se ter uma boa noite de 
sono. Na hora de escolher,  precisa consi-
derar o material de que ele é feito e, claro, 
a posição em que é colocado. A melhor 
posição para se dormir é de lado.

Nesse caso, a altura do travesseiro tem 
que ser igual à distância entre o pescoço 
e a parte externa do braço. Já para quem 
dorme com a barriga para cima, o melhor 
é levar para a cama um apoio mais baixo, 
preenchendo o espaço entre o pescoço e a 
nuca, sem comprimir a coluna.

10 dicas para dormir melhor
De bruços, jamais!
A pessoa que dorme de barriga para 

baixo acorda cansada e toda dorida, pois 
o rosto não pode fi car afundado no tra-
vesseiro. Além disso as regiões torácica e 
a lombar são prejudicadas nessa postura.

Até ele se aposenta
O travesseiro deve ser trocado, no 

mínimo, a cada dois anos. Na hora de 
escolher o melhor modelo, é importante 
observar algumas regras. Apoios de pena, 
por exemplo, podem exalar um odor forte 
capaz de incomodar olfatos mais sensí-
veis, embora muita gente se adapte à ele.

Ideal, sempre, é dar preferência a enchi-
mentos que se deformam com menos facili-
dade (como espumas mais resistentes).

O tamanho também conta. É melhor 
que seja largo para não sair do lugar com 
qualquer movimento do seu corpo duran-
te a noite. E, mesmo que possa parecer 
um mito, o ideal é experimentar o modelo 
escolhido ainda na loja.

Travesseiro: certo e errado
De lado (CERTO): Mantenha a colu-

na alinhada e os braços abaixo do quei-
xo. Os joelhos devem estar fl exionados e 
com um travesseiro fi no entre eles para 
impedir a sua rotação. Isso também evi-
ta que a região lombar fi que estendida, o 
que a longo prazo, pode provocar hérnia 
de disco.

De lado (ERRADO): Nunca deixe a 
mão sob a cabeça, porque essa postura 
compromete a circulação no braço e força 
o travesseiro contra o rosto, o que favore-
ce o aparecimento de linhas de expressão. 
Procure, ainda, não dormir com o corpo 
todo encolhido. (faça um bom alonga-
mento antes de deitar)

Barriga para cima (CERTO): Colo-

que um travesseiro fi no ou um rolinho de 
espuma sob os joelhos para que perma-
neçam semi-fl exionados durante a noite, 
deixando os quadris bem posicionados e 
os músculos da região lombar relaxados.

Barriga para cima (ERRADO): Não é 
correto dormir com as pernas muito esti-
cadas, porque isso força a região lombar. 
Além disso, nunca dobre o travesseiro 
para que ele fi que mais alto porque aí a 
tendência é repousar a cabeça sobre a do-
bra, forçando demais a região cervical. A 
regra de não dobrar, aliás, é válida para 
todas as pessoas.

Colchão sem pressão
O colchão ideal para um sono tranqui-

lo não pode ser muito macio nem muito 
fi rme, ou seja, deve simplesmente se 
amoldar ao corpo confortavelmente. Pre-
fi ra os de látex, que tem como benefício 
principal o fato de se adaptarem com per-
feição aos contornos do corpo, aliviando 
os pontos de pressão.

Dicas para dormir bem
Alguns conselhos básicos podem aju-

dar a ter um sono perfeito.
1- Antes de ir para o quarto, é 

fundamental aplacar as ansiedades do 
dia-a-dia. Não vá para a cama assim que 
chegar do trabalho. Primeiro tome um ba-
nho morno, procure relaxar, para só então 
ir se deitar.

2- Desligar a TV e o computador é um 
método bastante efi caz. A luz desses apa-
relhos atrasa a produção das substâncias 
responsáveis pelo aviso de que é hora de 
dormir.

3- Exercícios físicos devem ser feitos até 
quatro horas antes de ir dormir, ou o corpo 
ainda estará agitado. Na cama só vale a ativi-
dade sexual que, aliás, é ótima para relaxar.

4- Um chá também ajuda, porém, é 
preciso escolher as ervas certas. Nada de 
tomar chá preto ou verde. Infusões de me-
lissa e camomila induzem ao sono e ainda 
melhoram a sua qualidade.

5- Coma pouco à noite. Faça uma re-
feição leve, usando, por exemplo, espar-
gos, palmito, arroz, batata, aveia e soja. 
Tomar sopas com esses ingredientes é 
uma excelente pedida, principalmente 
nas noites mais frias.

6- Aquele bife suculento jamais deve 
ser comido à noite, porque a proteína que 
compõe esse alimento ativa o sistema 
nervoso simpático, responsável, entre ou-
tras funções, por deixar seu corpo em es-
tado de alerta, favorecendo, assim, maior 
descarga de adrenalina.

7- Um ritual interessante é depois do 
banho morninho, acender uma lâmpada 
azul e pingar algumas gotas de óleo de la-
vanda no travesseiro. Essa técnica acalma 
os pensamentos, relaxa o corpo e induz a 
um sono melhor.

8- Um copo de leite morno também 
ajuda a encontrar o caminho para um sono 
tranquilo, porque o alimento possui (em 
concentração não muito grande, é verdade), 
o triptofano, que é um precursor de seroto-
nina, outro neurotransmissor que está forte-
mente associado ao relaxamento profundo.

9- Não se engane com aquela rela-
xadinha gostosa que o álcool oferece, 
porque, após alguns goles, essa substân-
cia pode afrouxar estruturas da região 
da faringe comprometendo a respiração. 
O resultado é o insuportável ronco, que 
prejudica as fases do sono, ou o efeito re-
bote, que é quando a pessoa acorda várias 
vezes no meio da noite.

10- Procure dormir, ao menos, sete 
horas por noite,  no  mínimo...  Boa  Sor-
te,  e uma  ótima  saúde  com  bons  sonos.

Vemos uma coisa contraditória hoje. 
Por um lado, gostamos muito de nosso 
tempo porque estamos vivendo o perío-
do de maior Liberdade de toda a histó-
ria. Nunca antes, na HISTÓRIA DESTE 
MUNDO, houve tanta Liberdade Política 
e Pessoal. Metade da Humanidade se ex-
pressa, se organiza, vota, tem a orientação 
sexual de seu agrado (apesar das agres-
sões aos homossexuais). Logo, dessa 
perspectiva, a Política se expandiu muito. 
Tanto é assim que atualmente há um certo 
direcionamento para o mesmo objetivo  
de conceituação  entre Política e Demo-
cracia. Quando teóricos defi nem uma ou 
outra, dizem  que as duas passam pela 
fala, pela conversa, pelo diálogo. Elas se 
opõem às Ditaduras porque nestas não há 
Liberdade de expressão.

Daqui a um tempo é possível que pre-
domine a ideia de que não há Política que 
não seja Democrática, e então talvez não 
se ouça mais falar em Política Stalinista, 
em Política Ditadorial etc. Talvez se pen-
se que uma “Política Ditadorial” é uma 
contradição… Esse é o aspecto POSITI-
VO do Mundo Contemporâneo. Por outro 
lado, o NEGATIVO – ou, pelo menos, 
preocupante – é o desinteresse pela Polí-
tica. Quer dizer, ao mesmo tempo em que 
meia Humanidade está se benefi ciando de 

REFLEXÃO - A  POLÍTICA  NO NOSSO  COTIDIANO
avanços Democráticos, boa parte das pes-
soas  está enjoada pela descoberta ou pelo 
avanço da Corrupção (alias, é discutível 
se ela realmente aumentou ou apenas se 
tornou mais visível).

As pessoas se sentem dessa maneira 
em relação a um determinado modo de 
fazer Política. Não corresponde à ideia 
mais abrangente de Política. Lembramos 
que, para a própria Sociedade Grega – 
nossa mãe antiga, idosa, agora um pouco 
desprezada - , não haveria Liberdade fora 
da Política. Quer dizer, não somos livres 
porque tomamos conta do próprio nariz, 
pois só é livre aquele que se envolve  na 
Vida Pública, na Vida Coletiva.

Mas, para nós, Modernos, a Liberdade 
Pessoal é fundamental. Isso pressupõe uma 
Sociedade muito mais diversifi cada do que 
a Grega ou do que qualquer outra. Até 200 
anos atrás, toda Sociedade exigia de seus 
membros uma conformidade religiosa, e 
até uma conformidade alimentar, para sub-
sistir – mesmo entre os Gregos era assim. Já 
a nossa Sociedade admite uma diversidade 
fabulosa: pode-se jantar no Restaurante In-
diano sem ser Hinduísta, ou no Italiano sem 
ser Católico-Romano. Tais escolhas não 
implicam necessariamente uma Postura So-
cial ou Política. Esse avanço da Vida Pes-
soal, realmente é entendido por nós como 
algo positivo, e nos melhores momentos 
conseguimos fazer com que haja direciona-
mento para o mesmo ponto entre Liberdade 
Política e Liberdade Pessoal.      

A Liberdade Pessoal é necessária. O 
avanço da noção de Indivíduo, desde a 
Renascença, foi decisivo para o desen-
volvimento da Sociedade como a co-
nhecemos. Contudo, o Individualismo 
se transformou em obsessão em vários 
momentos, o que é especialmente eviden-
te na substituição do INDIVÍDUO pelo 
INDIVIDUAL – entendido como Exclu-
sivo, e não como Identidade. Até quando 
nós evocamos a possibilidade de termos 
nossa Orientação Sexual, Religiosa ou 
Alimentar, existe aí uma determinação – 
para usar um termo antigo de MARCU-

SE – da Indústria Cultural, da Ideologia 
da Sociedade Industrial, que cria alguns 
padrões de comportamento. De fato, al-
gumas pessoas (aquelas com mais condi-
ções econômicas ou mais autonomia inte-
lectual) podem fazer escolhas mais livres. 
Podemos ir a um Restaurante Indiano 
ser ser Hinduísta ou Indiano; podemos 
frequentar um Culto sem praticá-lo. Mas 
também somos constrangidos – conscien-
temente ou não – a uma série de práticas 
que suponhamos serem nossas escolhas 
no Mundo do Consumo, da Indústria Cul-
tural, mas que não são realmente nossas.

Será que esse é um traço característi-
co do moderno, isto é, de uma Ideologia 
cujas plataformas são mais efi cazes do 
que as de outros tempos?        

Acreditamos que sim, no sentido de 
que já não é preciso matar pessoas, levá-
las à fogueira ou ameaçá-las  para conse-
guir que os comportamentos se ajustem 
ao que é Socialmente Desejável. Nesse 
quesito, acreditamos que temos um misto 
de Avanço e de Recuo. Quer dizer, é óti-
mo que ninguém seja morto por divergir 
das correntes dominantes na Política ou  
mesmo no comportamento, mas também 
é preocupante pensar que somos governa-
dos por determinações das quais mal te-
mos consciência. Uma discussão interes-
sante a esse respeito se levantou, quando 
se aprovou em São Paulo a Lei limitando 
o uso do Tabaco em Público. Muita gente 
a questiona de uma forma marota, mas, 
na verdade, o que a Lei proíbe é que o 
Indivíduo terceirize a sua fumaça. 

Não se proíbe, ninguém de fumar, 
mas de fazer o Outro aspirar o seu fumo. 
A proibição visa evitar que não fumantes 
sejam constrangidos pelos fumantes.

Apesar de que há pessoas que ques-
tionam: “A Lei pode me impedir de fazer 
mal a mim? Pode determinar que eu não 
fume porque isso fará mal à minha saú-
de?” . Ora, sentimos vontade de respon-
der : “Mas quem disse que você escolheu 
TÃO LIVREMENTE fumar? Quem disse 
que não houve uma propaganda maciça 

para levar você a escolher fumar (ou a 
escolher comida gostosa, escolher engor-
dar?) Que Liberdade é essa?”.  Tem razão 
quem afi rma que somos alvo de MUITOS 
constrangimentos. Por isso pensamos que 
a resposta Ideal ao início desses nossos 
questionamentos poderia ser:

A POLÍTICA SERIA UMA MANEI-
RA DE LANÇARMOS LUZ SOBRE 
ESSAS TEIAS INVISÍVEIS  QUE NOS 
DOMINAM E TENTARMOS CON-
TROLÁ-LAS.

A POLÍTICA é vista aí como Convi-
vência Coletiva mesmo. Quando se pode-
ria imaginar que o conjunto da Sociedade 
aceitaria a interdição do uso do Tabaco 
em determinados espaços? Ou mesmo a 
limitação do uso dos carros particulares 
em algumas cidades em dias e horários 
específi cos, ou ainda de fazer ruído a 
partir de determinada hora? Viver é Con-
viver, seja na cidade, ainda que em Casa 
ou Prédio, seja no País, seja no Planeta. A 
Vida Humana é Condomínio. E só existe 
Política como Capacidade de Convivên-
cia exatamente em razão do Condomínio. 
Daí o Indivíduo pergunta: “Mas e meu 
direito de sair com meu carro quando 
quiser, ou de fazer ruído até a hora que 
eu desejar?”.

Outro dia, transitávamos por determi-
nada Rodovia, e na frente havia um ca-
minhão-baú, desses fechados e grandes, 
ostentando, na traseira, aquela frase obri-
gatória para algumas Empresas: “Como 
estou dirigindo?”. Mas ele deu sequência 
à frase, assim: “Como estou dirigindo? 
Mal? Dane-se, o caminhão é meu”. Essa 
lógica “do caminhão é meu” signifi ca “eu 
faço o que quero, sou livre”. Ora, esse 
Exercício da Liberdade  como Soberania 
é algo que se aproxima da ideia da Idio-
tice. Não somos Soberanos. Entretanto o 
Indivíduo afi rma: “Eu sou Soberano so-
bre mim mesmo”.

MAS SER SOBERANO SOBRE SI 
MESMO NÃO É POLÍTICA. OU SERÁ 
QUE É? 

Refl exão sobre texto de Mário Cor-
tella e Renato Janine - José Fernando 
Stigliano

As vidas são contínuas pelos tempos 
que passam pelos anais da eternidade, 
buscando forças, lutando pela sobrevi-
vência  e mantendo  uma  luz  que procu-
ra iluminar os caminhos da fé, esperança 
e caridade, que precisamos adquirir e 
conservar dentro de nós, hoje, amanhã e 
sempre.             

A REENCARNAÇÃO É UMA REALIDADE

Que palavra bonita. Deus é bom! 
Em todo tempo Deus é bom! Ele 
nunca muda. Porque Deus é amor, 
e é muito misericordioso também. 
Deus amou o mundo de tal maneira, 
que enviou o seu único fi lho Jesus 
Cristo para que todos os que Nele 
(Jesus) crer, não pereça, mas tenham 
a vida Eterna. Porém muitos recusa-
ram e até zombaram do seu Filho, 

DEUS É BOM!
dizendo: de onde é que este homem 
consegue tudo isso? De onde vem 
a sabedoria Dele? Como é que faz 
esses milagres? Por acaso Ele não é 
o carpinteiro, fi lho de Maria? Não é 
irmão de Tiago, José, Judas e Simão? 
As suas irmãs não moram aqui? Eles 
não conseguiam entender que o pró-
prio Deus estava sendo bom para 
com eles naquela época, lhes dando 
o maior presente dos céus em carne 
e osso. Porque os seus corações es-
tavam endurecidos. Hoje as pessoas 
não são diferentes, elas continuam 
fechando os seus corações para a 
verdadeira Palavra de Deus, sem 
saber que Jesus é Real. Ele morreu, 
mas ressuscitou e está vivo no meio 
de nós. Ele quer fazer muitos mila-
gres na nossa vida e nos dar a vida 
Eterna. Você não precisa ter medo 
de nada, Jesus venceu todo o medo. 
Apenas confi a Nele de todo o seu 
coração. As pessoas que viveram 
naquela época não tinham o Espírito 
Santo na vida delas, por isso elas não 
podiam compreender os milagres de 

Jesus. Quando Ele ressuscitou e su-
biu aos céus onde, Ele está assentado 
à direita do Deus Pai. Jesus rogou ao 
Pai para que enviasse o Espírito San-
to para nos ajudar nas nossas fraque-
zas e a pedir as bênçãos como con-
vém, porque sem ajuda do Espírito 
Santo nós não conseguiríamos nada 
na vida. Ele é quem abre o nosso en-
tendimento (coração) para compre-
ender as coisas Espirituais e nos con-
vence de todo o pecado e de todos 
os caminhos errados. Deus é tão bom 
que, Ele pensou em tudo para o nos-
so bem. Quando recebemos o Senhor 
Jesus em nosso coração, como único 
e sufi ciente Salvador da nossa vida, 
estamos recebendo o próprio Deus 
Todo Poderoso, para fazer morada 
em nossos corações. O nosso corpo 
passa a ser a casa do Deus Altíssimo 
para sempre. Não faça como aquelas 
pessoas que duvidaram dos Milagres 
do Filho de Deus. Deus não suporta 
nenhum tipo de pecado, mas Deus 
ama o pecador, que foi feito à Sua 
Imagem e Semelhança. Assim diz o 
Senhor: E se o Meu povo (você e eu), 
que se chama pelo Nome, se humi-

lhar, e orar, e busca a minha face, e 
se converter dos seus maus caminhos 
(Todos os caminhos errados), então 
Eu o Senhor ouvirei dos céus, e per-
doarei todos os seus pecados e sara-
rei a sua terra (coração). Agora, esta-
rão abertos os Meus olhos e atento os 
Meus ouvidos à oração deste lugar. 
Porque, agora, escolhi e santifi quei 
esta casa, (O nosso corpo) para que o 
Meu Nome esteja nela perpetuamen-
te; e nela estarão fi xos os Meus olhos 
e o Meu coração todos os dias. (II 
Crônicas 7.14-16). Você consegue 
imaginar um amor que nunca acaba. 
Deus está realmente “apaixonado” 
por você, Ele não consegue tirar os 
olhos de você. Ele está muito orgu-
lhoso por você pertencer à Ele. O 
amor de Deus nunca vai desapontar 
você. O compromisso Dele é Eterno. 
Deus é bom.  Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h às 23h. Seg. a Sex. catedral-
dopovodedeus@hotmail.com         fa-
cebook      catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

Você tem um amigo? 
Amigo não é apenas um conhecido, colega ou companheiro

Quantas poesias e canções já foram 
feitas sobre a amizade? Não à toa se diz 
que amigo é para se guardar do lado es-

querdo do peito.
A Palavra de Deus é exuberante quan-

do nos fala da amizade: “Um amigo fi el 
é uma poderosa proteção: quem o achou, 
descobriu um tesouro. Nada é compará-
vel a um amigo fi el, o ouro e a prata não 
merecem ser postos em paralelo com a 
sinceridade de sua fé. Um amigo fi el é 
um remédio de vida e imortalidade; quem 
teme ao Senhor, achará esse amigo” (Eclo 
6, 14-17).

Amigo não é apenas um conhecido, 
colega ou companheiro. Não! Amigo é 
amigo. Se eu quisesse defi nir amigo e 
amizade, teria de encontrar as palavras 
certas e o conceito exato, porque amigo 
não é uma coisa qualquer. É por isso que 
a Palavra de Deus nos diz que quem en-
controu um amigo encontrou um tesouro.

Um amigo pode nos transformar, 
porque, antes de tudo, o amigo nos ama 
como somos. 

Seu irmão,

Após longa espera, o Gover-
no Federal anunciou o Plano Safra 
2015/2016. Participei, ao lado de au-
toridades públicas, representantes de 
classe, produtores e empresários do 
setor, e acabamos surpreendidos po-
sitivamente, pois esperávamos uma 
redução do volume dos recursos des-
tinados ao fi nanciamento e custeio da 
safra e isso não ocorreu. Porém, ti-
vemos uma signifi cativa elevação de 
juros e isto poderá inibir a produção, 
especialmente num cenário em que 
o Governo assegura que a infl ação 
no próximo ano retorna ao centro da 
meta, ou seja, 4,5%. 

Como de praxe, impõem-se tam-
bém a necessidade de acompanhar 
a implementação do plano, pois do 
anúncio à real implantação há um 
longo caminho a percorrer. Quem 
convive com o setor, sabe que ano a 
ano, enfrentando difi culdades e mui-
tas vezes surpresas desagradáveis, o 
setor foi desenvolvendo formas pró-
prias de fi nanciamento. Isso ocorre 
por conta de capitalização e recursos 
próprios e também pelo desenvolvi-
mento de operações e compromissos 
entre fornecedores de insumos, im-
plementos e maquinários agrícolas 
junto aos produtores, o que criou 
também alternativas de adiantamento 
e ou fi nanciamento para o custeio da 
safra. 

Porém o Plano Safra tem papel 
chave e será balizador e indutor para 
o setor. Há algumas questões que 
já aparecem e que merecem nossa 
atenção e até preocupação: recursos 
com investimentos em implemen-
tos e maquinários agrícolas hoje são 
anunciados na casa de R$ 10 bilhões, 
parecem ótimos, mas esse montante é 
destinado ao Programa de Moderni-
zação da Frota de Tratores Agrícolas 
e Implementos Associados e Colhei-
tadeiras - Moderfrota e ao Programa 
BNDES de Sustentação do Investi-
mento - BNDES PSI. Entretanto, ao 
decompor este número, verifi camos 
que para o Moderfrota a um juro de 
7,5% são somente R$ 3 bilhões, valor 
bem abaixo da expectativa, enquan-
to que para o BNDES PSI são R$ 7 
bilhões, sendo que 70% dele poderão 
ser fi nanciados. Isso exigirá um mix 
de fontes de recursos, o que fatal-
mente elevará os juros efetivamente 
praticados. 

A economia brasileira encolheu 
0,2% no primeiro trimestre deste 
ano, as vendas de maquinário agríco-
la continuam em queda em relação ao 

Plano Safra: bom volume, 
alta dos juros preocupa

mesmo período de 2014, segundo os 
dados do PIB, as vendas de máquinas 
agrícolas no país alcançaram 20.282 
unidades, conforme levantamento 
recém divulgado pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). Na compa-
ração com os primeiros cinco meses 
do ano passado, a retração chegou a 
32,6%. Este resultado confi rma as 
expectativas, essa retração nos leva 
ao patamar de 2009. 

Se levarmos em consideração a 
média da infl ação de 8% em 2015, 
a taxa de juros entre 7% e 8,75%, 
dependendo da linha de crédito, até 
parece razoável. Terá impacto menor 
neste ano, já que está próxima à in-
fl ação (8,24% nos últimos 12 meses, 
pelo IPCA). Mas o problema estará 
nos próximos anos no decorrer do 
contrato de fi nanciamento, quando o 
Governo Federal buscará trazer a in-
fl ação para o centro da meta, portan-
to, a diferença será muito acentuada. 

A elevação dos juros afetará os 
produtores e também os consumi-
dores. Este acréscimo difi cultará o 
desenvolvimento do setor. Além dis-
so, os bancos, que disponibilizam as 
linhas de créditos para os produtores, 
acabaram misturando esse recurso 
com as vendas casadas, fazendo com 
que o juro real praticado seja supe-
rior ao anunciado. E serão os produ-
tores rurais que pagarão essa conta! 
Considerando os fi nanciamentos com 
mix de recursos de outras origens que 
poderão chegar a 15% ao ano, que 
caracteriza um despropósito, pois, a 
maioria dos setores do agronegócio 
não suporta essa taxa de retorno. 

Foi ainda anunciada uma “Comis-
são de Alto Nível” para construção 
de um Plano plurianual de Safra, o 
que poderá acabar com a angústia 
anual dos planos imediatistas. O se-
tor produtivo e o próprio governador 
Geraldo Alckmin defendem neces-
sidade deste instrumento plurianual 
por considerá-lo fundamental para 
o planejamento de todos os setores 
envolvidos na agropecuária. Essa co-
missão deverá apresentar diretrizes 
para o período, trazendo informa-
ções importantes para os produtores, 
como projeções de cenários, gargalos 
para o agronegócio e sugerir medidas 
para aperfeiçoar os mecanismos de 
concessão de crédito, de seguros, de 
apoio à comercialização e ampliação 
da capacidade de armazenagem. 

Aliás, é preciso discutir as mu-
danças na política de seguro rural no 
Brasil. Para o seguro rural em 2015 
foram anunciados R$638 milhões, 
porém quando fomos analisar mais 
detalhadamente, vimos que deste 
total, R$300 milhões são destinados 
ao pagamento de seguros da safra 
de 2014 e que não foram até agora 
honrados, causando grande cons-
trangimento. Ou seja, de disponível 
para o seguro deste ano serão R$368 
milhões, uma diminuição drástica 
em relação ao seguro rural da safra 
passada.

O grande desafi o é acompanhar 
a execução do que foi anunciado e 
esperar o cumprimento, pois no pas-
sado já se viu diferença entre o anun-
ciado e o praticado. O Governo Fede-
ral tem mostrado certas difi culdades 
em fazer com que os seus anúncios se 
transformem em realidade.

TUDO MUDA, TUDO  PASSA 
PARA  POR MUDANÇAS            

Os tempos caminham trazendo  novas  
descobertas, novos horizontes, dentro 
da era da implantação da REENCAR-
NAÇÃO, que já foi ensinamento e mi-
nistrado em tempos passados, em vidas 
anteriores, num passado que se vai longe. 
Precisamos vencer a ignorância  e trazer 
a sabedoria.                              

O ESQUECIMENTO DAS VIDAS  
PASSADAS É UMA REALIDADE NO 
PROCESSO  DA REENCARNAÇÃO.            

ASSIM, VIVEMOS, CONTINUA-
MOS. TUDO PASSA  PARA  VIVER-
MOS  PARA APRENDER  AS LIÇÕES  
VERDADEIRAS, CRIADAS PARA  
SERMOS HOJE, MELHORES QUE 
ONTEM. SÃO ENERGIAS E FLUIDOS  
QUE  TRAZEM  LUZES PARA NOS 
ILUMINAR.                

No tempo da esperança, dádivas se 
misturam, para criarmos  a força  do amor  
e do desejo em  vencermos a ignorância.             

 UM DIA A LUZ  DO AMOR  NOS 

ILUMINARÁ  E SEREMOS  FELIZES         
Os nossos pensamentos são os que re-

gulam  a nossa vida  emocional. O quanto  
é fácil sentir uma emoção, o quanto é di-
fícil defi ni-la.         

Onde não existir amor, coloquemos 
amor e acharemos amor. Onde  não existir 
perdão, coloquemos perdão.               

QUEM PERDOA COMEÇA A 
AMAR NOVAMENTE                   

As vidas são sucessivas e passamos 
de um mundo habitado para outro, de 
acordo com a evolução, o merecimento 

e a graduação, dentro da  escala grada-
tiva de  graus colocados na  vida do  en-
carnado ou desencarnado.  As vidas tem 
janelas  abertas, para fazerem entrar a 
pureza de coração, o bem estar diante 
dos problemas, das dúvidas de um re-
lacionamento, de união, paz e prospe-
ridade.                

OS TEMPOS MARCAM  AS VIDAS 
SUCESSIVAS                

A felicidade que a vida  nos prome-
te  só nascerá se estivermos com a cul-
tura  avançada, com nosso trabalho, es-
forço  e muita dedicação DENTRO DA              
BAGAGEM CULTURAL.  

Não julgue os falsos, pois 
João Batista não julga os 
inocentes!

Por Noel... O Mensageiro 
da Paz
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

SÃO PAULO FC - Da esquerda para a direita, em pé: Waldir Peres, Antenor, Estevam, Chicão, 
Mário Válter e Bezerra. Agachados: Zequinha, Neca, Milton Cruz, Peres e Zé Sérgio. Foto enviada 
por Gilvanewton.

Milton começou no Comercial, 
de Santos, em 1970, aos treze anos 
e passou pelo Aliança, de São Ber-

Milton Cruz - Ex-atacante do São Paulo e Botafogo
nardo do Campo, antes de chegar 
aos juvenís do São Paulo, em 1975, 
conquistando a artilharia do Campe-
onato Paulista de aspirantes de 1976, 
com oito gols. Como atacante do 
Tricolor, entre 1977 e 1979, Milton 
era o reserva de Serginho Chulapa. 
Jogou ainda no Nacional do Uruguai, 
Internacional, Botafogo, Sport Club 
do Recife, Tokyo Verdy e Kashima 
Antlers

Ex-jogador do São Paulo nos anos 
70, o ex-meia Milton Cruz faz parte 
da comissão técnica do Tricolor do 
Morumbi. Ele é o “olheiro” respon-
sável pelas boas contratações que o 
São Paulo fez nos últimos anos.

Após o Tricolor, Milton defendeu 
o Internacional de Porto Alegre e em 
seguida foi para o Verdy Kawasaki, 
do Japão, onde atuou três anos.

Em 1989 fez parte do elenco bo-
tafoguense que quebrou o jejum de 
títulos. Milton é casado com Marili-
ze e tem dois fi lhos: Tiago e Tadeu.

Pela seleção brasileira, o meia fez 
parte da equipe comandada por Jair 
Picerni que fi cou com a medalha de 
prata na Olimpíada de 1984, em Los 
Angeles, nos Estados Unidos.

Assumiu interinamente o co-
mando do Tricolor Paulista, após a 
demissão de Adilson Batista, em 16 
de outubro de 2011. Dirigiu a equipe 
em duas partidas: vitória sobre o Li-
berdad, do Paraguai, por 1 a 0 (pela 
Sul-Americana, no Morumbi) e em-
pate em 0 a 0 diante do Coritiba, pelo 
Campeonato Brasileiro, também no 
Morumbi. A seguir, em 24 de outu-
bro, Emerson Leão foi anunciado 
como novo treinador são-paulino.

País sonha alto após terceiro lugar em 2011

PERU 2015 - Goleiros: Pedro Gallese (Juan Aurich), Diego Penny (Sporting Cristal) e Salomón Libman (Universidad 
Cesar Vallejo).

Defensores: Luís Advíncula (Vitória de Setúbal), Carlos Zambrano (Eintracht Frankfurt), Pedro Requena (Universidad 
Cesar Vallejo), Hansell Riojas (Universidad Cesar Vallejo), Christian Ramos (Juan Aurich), Yoshimar Yotún (Malmo) e 
Jair Céspedes (Juan Aurich)

Meias: Josepmir Ballón (Sporting Cristal), Edwin Retamoso (Real Garcilaso), Carlos Lobatón (Sporting Cristal), Car-
los Ascues (Melgar), Joel Sánchez (Universidad San Martin de Porres), Paolo Hurtado (Paços de Ferreira), Juan Manuel 
Vargas (Fiorentina), Christian Cueva (Alianza Lima) e André Carrillo (Sporting)

Atacantes: Jefferson Farfán (Schalke 04), Yordy Reyna (Red Bull Leipzig), Paolo Guerrero (Flamengo) e Cláudio 
Pizarro (Bayern de Munique).  

Os jogadores do Internacional-RS em pé (da esquerda para a direita): Rodrigo Dourado, Ernando, 
Alan Costa, o argentino Lisandro López, Juan e o goleiro Alisson. Agachados: Jorge Henrique, Alex, 
William, Eduardo Sasha e o chileno Aránguiz, antes da primeira partida contra o Atlético-MG, válida 
pelas oitavas de fi nal da Copa Libertadores da América 2015.

Inter começa semifi nal da Libertadores dia 

15 de julho, contra o Tigres, em Porto Alegre
Segunda partida será realizada no dia 22 de julho, às 22h, no México

Em meio ao escândalo de cor-
rupção que envolve seus principais 
dirigentes, a Conmebol divide suas 
atenções entre a crise institucional 
e a organização de torneios. Nesta 
sexta-feira, a entidade anunciou o 
calendário das semifi nais da Copa 
Libertadores, com jogos nos dias 14, 

15, 21 e 22 de julho.
Como acontece sempre nos anos 

em que há disputa da Copa Amé-
rica ou da Copa do Mundo, a Li-
bertadores terá uma pausa. Serão 
quase sete semanas sem jogos até 
que a competição seja retomada 
em julho, após a disputa da Copa 

América.
As semifi nais começam na terça-

feira, com River Plate x Guaraní, 
em Buenos Aires, no Monumental 
de Nuñez, às 21 horas locais. Na 
quarta, no tradicional horário das 
22h, o Inter recebe o Tigres, do Mé-
xico.

Atlético/PR é 5º clube em ranking mundial da FIFA

À frente de Mengo,Corinthians,Santos e Inter
O ranking da IFFHS computa os re-

sultados de competições ofi ciais pelo 
mundo desde 1991. As competições mais 
valiosas para a lista são a Liga dos Cam-
peões e a Libertadores da América: cada 
vitória nessas competições valem 14 pon-
tos, enquanto que um empate vale sete 
pontos.

Primeiros colocados do ranking 

da IFFSH: 1. Real Madrid (Espanha) 
– 381 pontos. 2. Bayern de Munique 
(Alemanha) – 276 pontos, 3. Atlético 

de Madrid (Espanha) – 267 pontos, 
4. Barcelona (Espanha) – 251 pon-
tos, 5. Atlético Nacional (Colômbia) 
– 249,5 pontos, 6. Juventus (Itália) 
– 245 pontos, 7. Arsenal (Inglaterra) 
– 233 pontos, 7. Napoli (Itália) – 233 
pontos, 9. River Plate (Argentina) – 
228 pontos, 9. RB Salzburg (Áustria) 
– 228 pontos

Equipes brasileiras: 14. Cruzei-
ro – 219 pontos, 16. Atlético-MG – 208 
pontos, 35. Grêmio – 172 pontos, 45. 

São Paulo – 160 pontos, 83. Atlético-PR 
– 134 pontos, 99. Flamengo – 129 pon-
tos, 131. Corinthians – 112 pontos, 151. 
Botafogo – 105 pontos, 156. Fluminen-
se – 104 pontos, 159. Internacional – 102 
pontos, 164. Santos – 100 pontos, 202. 
Goiás – 89,5 pontos, 214. Bahia e Vitória 
– 86 pontos, 247. Sport – 80 pontos, 273. 
Coritiba – 76 pontos, 379. Figueiren-
se – 68 pontos, 377. Chapecoense – 64 
pontos, 392. Criciúma – 62 pontos e 439. 
Palmeiras – 58 pontos

Goleiros: Brasil Santos, Weverton Capitão, Alexandre Cajuru e Lucas Macanhan. Defensores: Gus-
tavo, Cléberson, Ricardo Silva, Rafael Zuchi, Lula, Kadu, Léo Pereira, Eduardo, Matheus Ribeiro, 
Daniel Borges, Alessandro, Natanael, Lucas Olaza e  Guilherme Arana. Meias: Gustavo Marmentini, 
Nikão, Bady, Giovanni, Rafi nha e Bruno Mota. Atacantes: Sérvia Cléo, Dellatorre, Walter, Crysan, 
Edigar Junio, Caíque, Douglas Coutinho e Ytalo.

Seleção Brasileira de futebol (em pé da esquerda para direita): Filipe Luis, Miranda, David Luiz, o 
goleiro Jefferson, e Fernandinho. Agachados: Diego Tardelli, Willian, Philippe Coutinho, Fred, Elias 
e Danilo.

Brasil 1 x 0 Honduras: Com gol de Firmino, seleção 

encerra preparação para a Copa América com vitória magra

A seleção brasileira venceu 
Honduras por 1 a 0 em amistoso na 
noite de quarta-feira e encerrou a 
preparação para a Copa América 

2015. Com Neymar começando o 
jogo no banco de reservas, Rober-
to Firmino marcou o gol que ga-
rantiu a vitória e a manutenção dos 

100% de aproveitamento do Brasil 
na segunda passagem do técnico 
Dunga, com dez vitórias em dez 
jogos.

PALMEIRAS 04 X 02 BOTAFOGO
Local: Estádio do “Palestra Itália”, no 

Parque Antártica. Palmeiras: Leão, Eurico, 
Luiz Pereira, Alfredo e Zeca; Zé Carlos 
e Ademir da Guia; Edú, Leivinha, César 
(Milton) e Nei. Botafogo: Adalberto, Fer-
reira, Dagoberto, Roberto e Manoel; Júlio 
Amaral e Alexandre; Afrânio, Maritaca, 
Geraldo e Nenê (Luiz Carlos). Marcado-
res: Edú, César (Milton Cruz), Zé Carlos, 
Ademir da Guia (pênalti), Afrânio e Ma-
ritaca. Árbitro: Emídio Marques de Mes-
quita. Renda: Cr$ 97.944,00, sendo Cr$ 
50.000,00 da televisão (5.182 pagantes).

BOTAFOGO 03 X 01 SÃO PAULO
Local: “Estádio Santa Cruz”, em 

Ribeirão Preto. Botafogo: Adalberto, 
Ferreira, Dagoberto, Roberto e Manoel 
(Everaldo); Júlio Amaral e Alexandre; 
Afrânio, Luiz Carlos, Maritaca e Geraldo. 
São Paulo: Sergio, Forian, Dias, Arlindo 
e Gilberto; Edson e Pedro Rocha, Tetro, 
Zé Carlos, Toninho (Everaldo) e Piau. 
Marcadores: Pedro Rocha, Luiz Carlos 
(2) e Alexandre. Árbitro: José de Assis 
Aragão. Renda: Cr$ 79.610,00 (9.138 
pagantes).

ADALBERTO PRATES, OS DOIS MAIORES 

JOGOS DA SUA VIDA
NA PRÓXIMA EDIÇÃO CONTAREMOS A HISTÓRIA DESTE ÍDOLO 

JABOTICABALENSE QUE TANTO NOS ORGULHA 

Elenco atual TIGRES 2015Goleiros:  Nahuel Guzmán, Aarón Fernández, Enrique Palos e Richard Sánchez
Defensores: Juninho, Hugo Ayala, José Rivas, Antonio Briseño, Hugo Rodríguez, Alonso Zamora, Israel Jiménez, Édgar 

Solís, Jorge Torres Nilo e Iván Estrada
Meio-campistas: Egidio Arévalo, Manuel Viniegra, Guido Pizarro, Gerardo Lugo, Jesús Dueñas, Darío Burbano, Damián 

Álvarez, Dieter Villalpando e Jonathan Espericueta
Atacantes: Joffre Guerrón, Rafael Sóbis, Abraham Carreño, Enrique Esqueda, Amaury Escoto e Fabrizio Tavano
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

MAKE 
UP 

INVERNO 
2015

O “menos é mais” 
invadiu  o universo da 
maquiagem e quem sair 
de casa parecendo que 
passou horas e horas na 
frente do espelho, estará 
por fora. Na verdade, a 
ideia não é sair de cara 
lavada, mas fazer de 
tudo para parecer isso. 
É do tipo que parece que 
não passou nada, mas  
na verdade levou 20 
passos para ser feita. Em 
ocasiões especiais e so-
fi sticadas, o rosto ganha 
o toque do iluminador, 
as palpebras ganham 
tom delicados e   dis-
cretos, acompanhados 
de delineador e rímel. 
O blush é aplicado em 
rápidas pinceladas, ape-
nas dando aquele ar sau-
dável; portanto, nada de 
muita pigmentação ou 
pinceladas super carre-
gadas. Quando o assun-
to é boca, o nude ou o 
vinho é quem reinará na 
estação. Não esqueçam 
meninas: a maquiagem 
inverno 2015 é suave, 
com cara de quem não 
passou nada e já nasceu 
assim, linda. Beijos e até 
a próxima. Make Up/
Produção: Cicinho Look: 
Boutique Dondoca. 
Acessórios: Roseli Perei-
ra. Modelo: Ana Asselli. 
Foto: Lambão

Autor: Nilson Alves Rigo

O Paixão...
Não quero você 
Só para cozinhar!
Se eu pudesse agora,
Gostaria de te amar,
Fazer você mulher... 
A Rainha do meu 

lar!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

MAURO DE ANGELIS, parabéns pelo seu aniversário a trans-
correr dia 16. Desejamos que você tenha sempre muita saúde, paz, 
amor e sucesso em sua vida. Felicidades!

MARIANE OLIVEIRA, parabéns pelo dia 17, que é tão especial. 
Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus desejos se reali-
zem, pois você merece. Feliz aniversário!

Vereador  Vitório De Simoni rea-
lizou na data do dia 10/06 uma reu-
nião na Câmara Municipal com os 
empresários dos comércios da Aveni-
da Carlos Berchieri, juntamente com 
os representantes da Polícia Civil Dr. 
Osvaldo José da Silva e o represen-
tante da Policia Militar Capitão Celso 
Luis Rodrigues, com a fi nalidade de 
discutirem uma solução para os pro-
blemas que vem acontecendo na Ave-
nida Marginal, referente aos furtos e 
aos usuários de drogas que se alojam 
naquele local  para a prática do uso 
de drogas. O Vereador Vitório, muito 
preocupado com a segurança pública 
do nosso município, foi procurado 
por vários empresários e tomou essa 
iniciativa, ouvindo cada um dos re-
presentantes das empresas, a Policia 
Militar e Civil. Vitório relata que o 
trabalho deve ser em conjunto com 
a Polícia Civil, Militar, Poder Legis-

O diretor da Escola de Arte, Beto 
Luppia, o professor Tiago Porto e seus 
alunos estão felizes da vida com mais um 
reconhecimento pelo excelente trabalho 
que vêm desempenhando. De 4 a 7 deste 
mês aconteceu em São João Nepomuceno 
(MG) o 10º Nepopó Festival, festival de 
teatro que contou com a apresentação de 
24 espetáculos, divididos entre cinco ca-
tegorias, com grupos de quatro estados.

O Grupo Teatral “Mãe, tô no palco!”, 
que é formado pelos alunos do curso de 
teatro da Escola de Arte Profº Francisco 
Berlingieri Marino representou nossa 
região com a comédia “O Velório do Zé 
Raimundo e trouxe os prêmios de melhor 

Grupo de teatro de Jaboticabal 
ganha mais um prêmio

ator coadjuvante para Breno Reche e o de 
melhor atriz para Gabriela Rissi.

Segundo o professor Tiago, que tam-
bém é diretor do espetáculo, o festival de 
São João é conceituado em todo o país e 
o reconhecimento de uma peça local é um 
ponto a mais para nossa cultura. “A via-
gem é longa e nada fácil, mas todo esse 
esforço é recompensado quando vemos 
nosso trabalho sendo reconhecido. E, em 
se tratando de uma comédia, as gargalha-
das pagam todo esse trabalho. O Nepo-
pó é um festival maravilhoso, no qual a 
cidade inteira respira teatro durante esses 
dias, e podermos fazer parte dessa festa 
foi algo incrível!”, concluiu o diretor.

lativo, Poder Executivo e toda a so-
ciedade, para que juntos possam dar 
início às soluções desses problemas, 

desenvolvendo ações e campanhas no 
município. “É um trabalho árduo, mas 
não impossível, todos juntos tenho 

certeza que obteremos grandes resul-
tados”. Relata o Vereador Vitório De 
Simoni.

Vereador  Vitório De Simoni preocupado com a segurança pública

Parabenizamos o casal CÁSSIA WERKE e TIAGO NARESSI  
pelo dia 06/06/15. momento sublime, que é a união entre duas pes-
soas que se amam. Que vocês sejam cobertos de bênçãos, felicida-
des e plena harmonia. Que o caminhar dessa nova vida, seja para 
vocês, caminhos de fl ores, esperanças e a constituição de uma nova 
família, sempre dentro da mais pura felicidade. Parabéns por esse 
passo tão importante e de tamanha grandeza em suas vidas. Que vo-
cês sejam muito felizes. Esses são os nossos verdadeiros e sinceros 
votos ao casal.
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O Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes 
Rodoviários de Jaboticabal 
completou, no último ano, 
25 anos de existência. Ao 
longo de toda sua história, 
esteve sempre à frente da 
categoria, representando, 
colaborando e lutando por 
benefícios.

Além disso, sempre de-
fendeu a união de todos 
para o sucesso dessas lu-
tas. Todos esses anos fo-
ram marcados por muita 
luta e mobilização e resul-
taram importantes avanços 
e conquistas para os traba-
lhadores.

Este ano de 2.015 não 
será diferente, a proposta 
do sindicato é continuar a 
ser o legítimo representan-
te desta categoria: motoris-
tas, tratoristas e operadores 
de máquinas em geral, no 
transporte de cargas e no 
transporte de passageiros. 
A nossa maior preocupa-
ção é no setor sucroalco-
oleiro, onde já protocola-
mos as pautas, e em breve 
estaremos marcando reuni-
ões nas usinas de açúcar e 
álcool.

Assim, convocamos 
todos os companheiros 
a se unirem ao sindicato 
para estarmos juntos nes-
ta e nas demais lutas que 
virão. Ainda temos que 
enfrentar muitas lutas em 

VALDENIR OSCAR 
BONATTI DESTACA OS 

BENEFÍCIOS DA CLASSE

nossa categoria, mas sa-
bemos que juntos somos 
fortes o suficiente para 
levarmos adiante cada 
meta traçada, garantindo 
assim, sempre o melhor 
para todos os trabalhado-
res do setor sucroalcoo-
leiro.

TRABALHADORES 
QUE SERÃO BENEFI-

CIADOS
Pela negociação no se-

tor sucroalcooleiro, os tra-
balhadores benefi ciados 
serão os motoristas, trato-
ristas e operadores de má-
quinas em geral, e outros 
que desempenham suas 
atividades nas usinas de 
açúcar, destilarias  de álco-
ol e companhias agrícolas.

Mayco Maeda e Suelen Maeda 
inauguraram o novo point de rou-
pas e acessórios para a galera de 
Jaboticabal e região. Cabana Wear 
Store, uma loja com novas instala-
ções e design moderno para atender 
com mais conforto os seus clientes, 
trazendo as melhores marcas e no-
vidades para o público masculino e 
feminino. Imperdível, na Av. Gene-
ral Glicério 210, Centro, Jabotica-
bal. Telefone: (16) 3202-5734

ESPERAMOS VOCÊS!

Cabana Wear Store

VALDENIR OSCAR BONATTI - PRESIDENTE DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES   

RODOVIÁRIOS DE JABOTICABAL
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

NA QUAL TODOS INDISTINTA-
MENTE SE IRMANAM.

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

PORQUE TODOS SOMOS IR-
MÃOS UNS DOS OUTROS.

OS SUCESSOS CÓSMICOS NÃO 
SE REGEM PELO CALENDÁRIO HU-
MANO, POIS QUE ESTÃO FORA DO 
“ESPAÇO” E DO “TEMPO” DA CON-
CEPÇÃO HUMANA. 

ASSIM SOMOS:
ESPÍRITOS IMPUROS E ATRA-

VÉS DA NOSSA CAMINHADA PELO 
EXERCÍCIO DA VIDA NOS CONSTI-
TUIREMOS EM ESPÍRITOS PUROS.

• A ORDEM UNIVERSAL EMA-
NADA PELO “AMOR” É ÚNICA, 
POIS QUE É REGIDA PELA ESSÊN-
CIA DAS LEIS DE DEUS QUE SÃO 
IMUTÁVEIS E NATURAIS E A ELAS 
TUDO ESTÁ SUJEITO.

Quem quiser, poderá perfeitamente 
compreender o que adiante “será” eluci-
dado (pois tudo aliás já foi revelado). 

Isto posto, afi rmamos categoricamen-
te que quem quiser entender e crer real-
mente na existência do ESPÍRITO so-

mente o conseguirá vendo de cima como 
se estivesse fora do Planeta Terra, ou seja:

VER PELOS OLHOS DO ESPÍRI-
TO. 

E JAMAIS PELOS OLHOS DO 
CORPO FÍSICO.

DUAS OU MAIS PESSOAS SO-
MENTE PODERÃO TROCAR INFOR-
MAÇÕES SOBRE ASSUNTOS DA 
ESPIRITUALIDADE E DO APOCA-
LIPSE, QUANDO ESTIVEREM TO-
DAS NUMA MESMA FREQÜÊNCIA.

IRMANADOS E EM SINTONIA 
VIBRATÓRIA COM A “ESPIRITUALI-
DADE AVANÇADA”.

TESTE
Apresentamos duas frases que servi-

rão de teste de aferição sobre seu conhe-
cimento espiritual, de modo a posicionar 
suas atitudes e ações de saber entender 
todo o processo da vida neste Universo. 

Que somente conseguirá “vendo” 
através do Olho Espiritual (3ª VISÃO) 
cuja comprovação será respondendo para 

si mesmo: 
-EU SOU VIVO-VIVO?                    
-ALERTA PARA A VIDA!
Existe duplo sentido em ambas as 

frases. 
Você consegue distingui-las? 
Se a sua resposta for sim, é sinal de 

que você já tem condições de entender 
todo o processo espiritual.

Se não for capaz:  REFLITA... MEDI-
TE... ESTUDE... PRATIQUE!

QUANDO VOCÊ SE DER CONTA DE 
QUE É UM ESPÍRITO, CONSEGUIRÁ!

PARA VOCÊ ATINGIR ESSE OBJE-
TIVO É QUE VAMOS AOS ESTUDOS 
DO QUE VEM A SER REALMENTE O 
ESPÍRITO.

-Esta matéria é um trecho extraído do 
Livro: “A CHAVE DA PORTA DO CÉU” 
de autoria e editado por José Augusto de 
Paula. A próxima matéria dando sequên-
cia a este livro, terá por título: EU SOU 
UM ESPÍRITO!

LUZ & PAZ

Sessão: QUI/SEX/SEG/QUA - 
19:00 e 21:30 ~ SAB/DOM/TER - 
16:30 - 19:00 e 21:30 

Censura: 12 Anos.
Sinopse: O Jurassic Park, localiza-

do na ilha Nublar, enfi m está aberto ao 
público. Com isso, as pessoas podem 
conferir shows acrobáticos com dinos-
sauros e até mesmo fazer passeios bem 
perto deles, já que agora estão domes-
ticados. Entretanto, a equipe chefi ada 
pela doutora Claire (Bryce Dallas Ho-
ward) passa a fazer experiências gené-
ticas com estes seres, de forma a criar 
novas espécies. Uma delas logo adqui-
re inteligência bem mais alta, logo se 
tornando uma grande ameaça para a 
existência humana.

JURASSIC WORLD

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: Aos 27/4/2015, às 14 horas, sede social, Jaboticabal/SP. Presença: 80,5345% 
conforme assinaturas no livro de “Presença dos Acionistas”. Convocação: Editais devidamente pu-
blicados. Mesa: Presidente: Doutor Paulo Miki Junior; Secretária: Doutora Rita Pires Pinheiro. Deli-
berações: a) Aprovadas por unanimidade com as abstenções legais, as Demonstrações Financeiras 
do exercício fi ndo em 31/12/2014, publicadas. b) Item prejudicado. c) Eleição do Conselho Fiscal: 
Suspensa por unanimidade, para levantamento do valor do capital social, não podendo ultrapassar 
31/12/2015. Ao término do levantamento, será feita convocação informal para a eleição do Conselho 
Fiscal, abstendo-se os sócios de interposição de medida administrativa ou judicial. Por unanimidade, 
foi prorrogado o mandato dos conselheiros, fi cando mantidos os seguintes  conselheiros: Membros 
Efetivos: 1. Alberto Fernandes Castilho, 2. Clovis Luis Campana Fiorezzi e 3. Doutor Ivomar Borges 
Campos. Membros Suplentes: 1. Doutor Leonardo Matsushita e 2. Doutor Dario Benedito Mendes, 
com a fi xação dos honorários dos referidos conselheiros em R$ 100,00 mensais, aprovado por una-
nimidade. Nada mais. Jucesp nº 226.550/15-1 em 27/5/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

EMPRESA NO RAMO DE PESCADO CONGELADO COM 
MARCA PRÓPRIA DE BOA ACEITAÇÃO AJUSTA VENDE-
DOR COM EXPERIÊNCIA DE VENDAS JUNTO A SUPER-
MERCADOS QUE JÁ ESTEJA NO MERCADO DE ALIMEN-
TOS, PARA AGREGAR PASTA .

FONE: (18) 33010072

CONTRATA-SE

O GABRIEL MEDINA JÁ ESTÁ  
PARTICIPANDO DA CAMPANHA  
DO AGASALHO 2015.  
AGORA É A SUA VEZ DE DOAR  
CALOR PARA QUEM PRECISA.

A Campanha do Agasalho 2015 já começou. Faça o bem

e doe aquelas roupas boas que você não usa mais.

Acesse nosso site campanhadoagasalho.sp.gov.br

e encontre um posto de arrecadação perto de você.

#lookdobem

SERGIO IGNACIO DE ARAUJO-EPP, torna público que re-
quereu junto a CETESB a renovação de licença de operação para 
atividade de fabricação de peças e acessórios para biciclétas e 
triciclos motorizados, sito à rua Minervino Campos Pedroso Nº 
111 - Parque Industrial - Jaboticabal/SP

VENDE-SE
Casa no Bairro Residencial Jaboticabal

Contato: (16) 3203-9024
Tratar com Tânia
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Tipo de Processo: 0000955-85.2010.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
Tipo Completo da
Parte Ativa

Rebal Comercial Ltda

Tipo Completo da
Parte Passiva

CÉLIO MARCOS MENEZES GRAGER ME

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS – 159/2010

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 20
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) que lhe(s)
move Rebal Comercial Ltda, para cobrança de dívidas provenientes de Liquidação / Cumprimento
/ Execução. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 03 dias, pagar(em) o(s) débito(s)
R$ 12.736,12, acrescido(s) juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e
despesas judiciais, ou garantir a execução. INTIME-SE, ainda, do ARRESTO efetuado sobre
o(a)(s) imóvel localizado à Avenida Senador Vergueiro 930, Vila Sonia, em São Bernardo do
Campo – SP, matrícula 89678, Primeiro Ofício do CRI de São Bernardo do Campo. Decorrido o
prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo
para interposição de embargos, que é de 15 dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo
deste Edital.

Executado: Célio Marcos Menezes Grager Me
Documentos da Executada: CNPJ: 10.354.449/0001-01
Execução Fiscal nº: 0000955-85.2010.8.26.0291
Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
Valor da Dívida: R$ 12.736,12

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 13 de maio de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CENTER - ART CE-
RÂMICA LTDA-ME,  
torna público que reque-
reu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Ope-
ração  para Fabricação de 
Produtos Cerâmicos na 
Rua Doutor Abel Sader 
nº 155, Parque Jaqueline, 
Jaboticabal - SP.

MODELAÇÃO STI-
LUS LTDA-ME,  torna 
público que requereu da 
CETESB a Renovação da  
Licença de Operação  para 
Fundição de Metais não 
Ferrosos e Fabricação de 
Moldes na Avenida  Pércio 
da Rocha Neves nº 140, 
Distrito Industrial Bruno 
Verardino, Jaboticabal - 
SP.

MACCHERONI & FI-
LHO LTDA - ME, torna 
público que requereu na 
CETESB a Renovação 
da Licença de Operação 
(Atividade Fabricação de 
Produto de Marmoraria), 
na Avenida Major Hilário 
Tavares Pinheiro Nº 2.655 
- Jaboticabal/SP.

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015) 

 
 
A Câmara Municipal de Jaboticabal RERRATIFICA o Edital de Abertura de Inscrições 
referente ao Concurso Público nº 01/2015, para declarar que:  

 
 

Onde se lê: 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 
Assistente Administrativo de Protocolo e Arquivo 
 

Ø Analisa os documentos que devem ser arquivados, analisando o conteúdo e 
valor dos mesmos, para decidir sobre a maneira mais conveniente de arquivá-
los; 

Ø Atende o público, informando sobre processos e outros assuntos 
relacionados com seu trabalho; 

Ø Informa requerimentos sobre afetos ao Departamento e a sua área de 
atuação; 

Ø Digita textos, documentos, tabelas e outros originais;  
Ø Opera microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para 

incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; 
Ø Classifica os documentos, agrupando-os e identificando-os por matéria, por 

ordem alfabética, cronológica ou outro sistema, para facilitar sua localização e 
consulta; 

Ø Arquiva os documentos de acordo com o sistema de classificação adotado, 
colocando-os em armários, estantes ou outro local adequado, para preservá-
las de riscos e extravios; 

Ø Entrega os documentos que lhe são solicitados, anotando destino, nome dos 
solicitantes e outros dados, ou mediante recibos, para possibilitar sua 
utilização por particulares, unidades administrativas ou instituições; 

Ø Controla a localização dos documentos emprestados, verificando o tempo 
permitido de empréstimo e tomando outras providências oportunas, para 
evitar o extravio dos mesmos; 

Ø Mantém atualizados os arquivos, complementando-os e aperfeiçoando o 
sistema de classificação, consulta e empréstimo, para torná-los instrumentos 
eficazes de apoio; 

Ø Planeja sistema de recuperação de informação e de conservação preventiva 
de documentos; 

Ø Organiza índice dos documentos arquivados, para facilitar as consultas;    
Ø Classifica documentos por grau de sigilo; 
Ø Identifica a produção e o fluxo documental; 
Ø Organiza e mantém acervo de importância histórico-cultural da Câmara; 
Ø Fiscaliza a aplicação de legislação de direitos autorais e a reprodução e 

divulgação de imagens; 
Ø Executa serviços de protocolo de documentos e papeis endereçados à 

Câmara Municipal e controla sua movimentação; 
Ø Realiza outras atribuições compatíveis, determinadas pelo superior imediato. 

 

1) Leia-se: 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 
Assistente Administrativo na Área de Controle de Processos 

Ø Analisa os documentos que devem ser registrados, analisando o conteúdo e valor 
dos mesmos, para decidir sobre a maneira mais conveniente de cadastrá-los e 
proceder às anotações até o final de sua tramitação; 

Ø Atende o público, informando sobre processos e outros assuntos relacionados com 
seu trabalho; 

Ø Informa requerimentos sobre afetos ao Departamento e a sua área de atuação; 
Ø Digita textos, documentos, tabelas e outros originais;  
Ø Opera microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 

alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; 
Ø Entrega os documentos que lhe são solicitados, anotando destino, nome dos 

solicitantes e outros dados, ou mediante recibos, para possibilitar sua utilização por 
particulares, unidades administrativas ou instituições; 

Ø Controla a localização dos documentos emprestados, verificando o tempo permitido 
de empréstimo e tomando outras providências oportunas, para evitar o extravio das 
mesmas; 

Ø Mantém atualizados os processos, complementando-os e aperfeiçoando o sistema 
de classificação, consulta e empréstimo, para torná-los instrumentos eficazes de 
apoio; 

Ø Classifica documentos por grau de sigilo; 
Ø Identifica a produção e o fluxo documental; 
Ø Fiscaliza a aplicação de legislação de direitos autorais e a reprodução e divulgação 

de imagens; 
Ø Executa serviços de recebimento de documentos e papeis endereçados à Câmara 

Municipal e controla sua movimentação; 
Ø Realiza outras atribuições compatíveis, determinadas pelo superior imediato. 

 
Ficam RATIFICADAS as demais informações constantes no Edital de Abertura de 
Inscrições. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
 

Jaboticabal, 08 de junho de 2015. 
 



PÁGINA  08 A  GAZETA SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015


