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No último dia 12, o Ve-
reador Vitório De Simoni 
esteve com o Deputado Fe-
deral  Baleia Rossi ,  solici-
tando verbas para o muni-
cípio de Jaboticabal,  como 
também, para o Hospital  e 
Maternidade  Santa Isabel 
(Santa Casa de Misericór-
dia).

O Deputado Baleia Rossi 
sempre atendeu os pedidos 
do Vereador que já enviou 
para Jaboticabal, muitas 
verbas, tais como:

-R$ 30.500,00 - PARA O 
ASILO SÃO VICENTE DE 
PAULA;

-R$ 30.500,00 - RECAN-
TO MENINA;

VITÓRIO DE SIMONI SOLICITA VERBAS 
PARA O MUNICÍPIO E SANTA CASA

-R$ 30.500,00 -  ORFA-
NATO LAR DO CAMINHO;

-R$ 30.500,00 -  APAE;
-R$ 30.500,00 -  ABC 

DOWN;
-R$ 300.000,00 - RECA-

PEAMENTO ASFÁLTICO;

-R$ 585.000,00 - GALE-
RIAS PLUVIAIS;

-R$ 500.000,00 - PARA 
SETOR DE INFRA-ES-
TRUTURA.

TOTALIZANDO MAIS 
DE R$ 1.500.000,00

Jaboticabal sediou na última 
segunda-feira, dia 15, a V Con-
ferência Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Re-
gião de Ribeirão Preto. Estive-
ram presentes 154 participantes 
de 16 municípios da região de 
Ribeirão Preto e três municí-
pios da região de Barretos. Re-
presentantes do Poder Público 
do Executivo Estadual e Muni-
cipal, Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público, além da so-
ciedade civil. O evento contou 
com total apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, repre-
sentado pela primeira-dama e 
presidente do FSS, Cidinha Gi-
rio.

“Jaboticabal sedia a V Con-
ferência Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional e te-
mos a honra de receber todos os 
membros para discutir em con-
junto um assunto que envolve, 
principalmente, a qualidade de 
vida de todos os munícipes. Pa-
rabenizo a comissão organizado-
ra e todos que estão empenhados 
nesta questão”, destaca o prefeito 
Raul Girio.

O palestrante do evento foi o 
promotor de justiça, Dr. Paulo 
Henrique de Oliveira Arantes. 
“A V Conferência de Seguran-
ça é mais que um conjunto de 
encontros, porque acontece nos 
municípios e regionais, depois 
teremos a estadual e por fi m a 
nacional, e, representa um pro-
cesso político em que jogamos 
o tema e formamos e capaci-

Jaboticabal sedia V Conferência Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Região de Ribeirão Preto

tamos os atores da sociedade 
civil e do governo para enfren-
tarmos este tema e avalia as po-
líticas existentes. É muito bom 
mobilizar a população em torno 
desta questão, e que todos co-
nheçam a alimentação adequa-
da. É uma satisfação retornar 
a Jaboticabal, em que temos 
uma referência muito boa neste 
tema, onde temos a Unesp, com  
grandes professores e grandes 
ações existentes no municí-
pio. Sempre venho aprender a 
mais do que passar algo sobre o 
tema”, destaca o Dr. Paulo.

Izilda Aparecida Costa, atu-
ante como conselheira estadual 
por dois mandatos, 2009/2013 
e 2013/2015, comemorou o 
sucesso do evento. “A Confe-
rência despertou a atenção dos 
participantes, que permanece-
ram até o fi nal. As discussões 
dos grupos foram produtivas e 
atingiram os objetivos propos-
tos, contando com a participa-
ção de representantes dos po-
deres Executivo, Legislativo e  
sociedade civil dos municípios 
participante: conselhos, sindi-
catos e  entidades que atuam 
em atividades afi ns com a se-
gurança alimentar e nutricio-
nal sustentável, nas áreas da 
educação, saúde, assistência 
social,  agricultura, meio am-
biente, agricultura familiar, en-
tre outros.”

Representando a comissão, 
Izilda fi naliza: “Houve um cui-
dado especial com alimentação 
do evento, desde a defi nição 

do cardápio, preparação, até a 
utilização mínima de materiais 
descartáveis. Agradecemos a 
todos os parceiros na prepara-
ção, o apoio foi fundamental  
para  a realização do evento”.

Delegados eleitos para V 
Conferência Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
de São Paulo, que será realiza-
da de 4 a 6 de agosto de 2015, 
em local a ser defi nido.

Sociedade Civil - Titulares: 
Marlene Rodrigues Camargo 
Fernandes – Jaboticabal; Adil-
son Aniceto – Serra Azul; Vir-
gínia de Souza Mattos Diniz 
– Guariba; Leandra Alvarez de 
Paiva Alves – Altinópolis; Emí-
lio Guedes Gonçalves – Ser-
tãozinho; Tânia Mara Baldão 
– Jaboticabal; Vera de Souza 
Mattos – Guariba. Suplentes: 
Luciana Torquato – Jabotica-
bal, Adélia Maria Sampaio – 
Jaboticabal, Márcia Maria Sor-
di Rodrigues – Santa Rosa de 
Viterbo. 

Cota Negro. Alcides Ignácio 
de Barros Filho – Serra Azul

Delegados Poder Público – 
Titulares: Márcio Aparecido 
Contarim – Guariba, Rosinaira 
Regina Rodrigues Rocha – Ja-
boticabal, Adriana Cristina 
Moço – Jaboticabal, Samandra 
Veluma Teixeira Rosa Santos – 
Jaboticabal. Suplentes - Maria 
Carlota Niero Rocha – Jaboti-
cabal, Denise Martinelli Bor-
dignon – Santa Rosa de Viter-
bo.

Membros Eleitos para Co-

missão Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sus-
tentável - CRSANS – Ribeirão 
Preto. Gestão 2015/2017. 

 Membros Sociedade Civil 
- Márcia Maria Sordi Rodri-
gues  - Santa Rosa de Viterbo,  
Carolina Pamplona Guimarães 

– Santa Cruz de Esperança, 
Adilson Aniceto – Serra Azul, 
Leandra Alvarez de Paiva – 
Altinópolis, Virgínia de Souza 
Mattos – Guariba, Luciana Tor-
quato – Jaboticabal.  

Membros Poder Público - 
Denise Martinelli Bordignon 

- Santa Rosa de Viterbo, Izilda 
Aparecida Costa – Jaboticabal, 
Márcio Aparecido Contarim – 
Guariba

Conselheiros Estaduais - Ti-
tular - Leandra Alvarez de Pai-
va. Suplente - Carolina Pam-
plona Guimarães.

O Departamento Municipal de 
Trânsito não está mais locado no 
Terminal Rodoviário e agora pas-
sa a ocupar um imóvel no Centro 
de Jaboticabal (na avenida Lí-
bero Badaró, 367). O motivo da 
mudança foi um só: permitir que 
a população tenha um melhor 
atendimento, uma vez que até 
mesmo os arquivos necessitavam 
de um local mais amplo para se-
rem acondicionados.

De acordo com o diretor de 
Trânsito, José Carlos Fernandes, o 
Turbina, a nova sede permite que os 
funcionários trabalhem com mais 
conforto e que a população seja 
atendida com agilidade e tenha faci-
lidade de acesso por se tratar de um 
local mais central. “Temos, agora, 
espaço para fazer reunião, ter priva-
cidade em algum atendimento que 
necessite e oferecer à população 
conforto e agilidade no atendimen-
to”, ratifi cou Turbina.

O prefeito Raul Girio foi 
conhecer a nova sede do De-
partamento de Trânsito e fi cou 
satisfeito com o que encontrou: 
organização, conforto, acessibi-

Departamento de Trânsito 
tem novas instalações

Nova sede permite melhor acondicionamento de documentos, mais 

conforto para os funcionários e melhor atendimento ao público

lidade. “É nossa maneira de de-
monstrar nosso respeito aos fun-
cionários públicos e à população 
de Jaboticabal, que agora tem 
um local mais prático e confor-
tável, sem contar que os arquivos 

agora estão dispostos de maneira 
que facilite o acesso, agilizando, 
portanto, o atendimento”, frisou 
Raul Girio.

O Departamento de Trânsito 
funciona das 7h30 às 16h30.

Crie a felicidade dentro do 

desprendimento

Nos caminhos da caridade 

distribua a honestidade sem 

ostentar

Adversidades servem para 

construir a perseverança



PÁGINA  02 A  GAZETA SÁBADO, 20 DE JUNHO DE 2015

EXPEDIENTE
Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-ME

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562

Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - Mtb nº 33.489
Jornalista: José Roberto Scandelai - Mtb nº 33.487
Redação, Administração e DEPARTAMENTO COMERCIAL: Avenida Gene-

ral Osório Nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
e-mails: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Fone: (0xx16)  3202.2636
http://www.jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito 
Impresso na Gráfi ca: 1ª PÁGINA - São Carlos/SP - Interpress Comunicações 

Editoriais Ltda. - CNP Nº 60.394.848/000l-74 - Avenida São Carlos Nº 1.799 -  
Telefone: (16) - 3373-7373 - Departamento Comercial GIAN -.

Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Bairro Santana
CEP: 02036-022 - Fone: (011) 2971-1000
Distribuído nas cidades: Jaboticabal, Guariba, Monte Alto, Bebedouro, 

Taquaritinga, Taiuva,  Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodrigues, Fernando 
Prestes, Pradópolis, Barrinha, Pontal, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Dumont, 
Américo Brasiliense.

Matérias e/ou artigos assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo responsabilidade de seus autores.

José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

O agora pode ser uma realidade. O 
futuro é uma esperança. Os dias que cor-
rem, são sementes lançadas no tempo 
eterno do espírito. A  vida de cada  um 
tem um cenário diferente, são modos de 
pensar e agir, completamente em dimen-
sões opostas, que trazem divergências 
para conclusões de luzes ou de trevas, de 
paz ou de desunião, de humildade ou de 
orgulho. Vivemos através da encarnações 
junto da família, no plano material, num 
corpo para passarmos pelas provas ou 
expiações, nas dores e sofrimentos, em 
busca de uma limpeza espiritual e alcan-
çar a evolução necessária. O tempo mar-
ca as sucessivas vidas porque passamos, 
para que alcancemos um grau maior de 
EVOLUÇÃO, dentro do contexto maior 
de  crescimento espiritual.  As mudanças 
se operam de acordo com nosso modo de 
agir perante o mundo em que vivemos, 
onde lutamos para que o aprendizado seja 
sufi ciente para progredirmos na caminha-
da rumo a um sem fi m.    

A EVOLUÇÃO É LENTA, MAS 
PROGRESSIVA. Somos eternos em 
espírito. Com o andar dos tempos, ca-
minhamos lentamente em busca de dias 

A SABEDORIA NASCE COM O TEMPO
melhores, de encontros com as condições 
positivas de aprendizado, onde nasce os 
sistemas de novos conhecimentos, que 
surgem entrelaçados com os velhos con-
textos e os novos que a evolução traz. 
Precisamos vencer a nós mesmos. Na luta 
interior, buscando reformas e condições 
de mudarmos nossos costumes, pensar-
mos e agirmos diante dos problemas. So-
fremos pela dor e como produto de nos-
sa ignorância, que nos leva a seguirmos 
caminhos tortuosos, repleto de trevas. O 
aprendizado é lento e duradouro, requer 
de nós mudanças e desejos de vencermos, 
A luz tem que nos iluminar.           

SONHAMOS COM OS OLHOS DO 
CORAÇÃO            

As luzes da alma, o perdão da humil-
dade, o poder da fé, acreditar na espe-
rança que nasce hoje, amanhã e sempre. 
Os dias são iluminados pelo sol brilhan-
te, trazendo a paz, a união e a  fraterna 
caridade. As noites com o luar para abrir 
caminhos entre vidas que se encontram, 
para lutarem em mundos adversos, nos 
comportamentos, nos  modos de viver-
mos, amparados pelo amor da família e 
de todos os que querem viver felizes. 
A felicidade é uma conquista do espí-
rito, que nasce com o tempo das vidas 
sucessivas. A esperança nasce como luz, 
os sonhos só serão realidades quando 
conseguirmos vencer as difi culdades 
e  criarmos um mundo onde reina uma 
evolução progressiva e meritória.                 

AS ERAS CRIADAS POR DEUS 
O bem pode ser semeado por nós. A 

caridade é fonte de sabedoria, formada 
pela humildade, na ajuda ao semelhan-
te necessitado. Tudo são eras que criam 
oportunidades de encarnações felizes, de 
encontros na família, para nascer o amor, 
o entendimento e a harmonia. É o encon-
tro de almas encarnadas para resgates e 
acertos, dentro das encarnações. SÓ O 
AMOR CONSTRÓI, O ÓDIO DES-
TRÓI.

Quem é que não gostaria de fa-
zer parte de todas as coisas boas que 
existem no mundo? Tenho certeza 
que todos. Isso é muito bom, prin-
cipalmente fazer parte do povo do 
Deus, um povo que um dia vai morar 
na Glória com o seu Salvador, onde 
não haverá mais choro, nem dor, nem 

FAZER PARTE!
sofrimento algum. Isso tudo é o que 
Deus tem preparado para nós desde o 
começo da fundação do mundo. Por-
que o Senhor só quer o nosso bem. 
Por isso é que Deus no seu infi nito 
amor pelo ser humano, deu tudo o 
que Ele tinha para nos resgatar da 
perdição Eterna. O plano de Deus 
foi enviar seu fi lho Jesus Cristo para 
morrer em nosso lugar. Porque não 
havia outra saída para nós. Louvado 
seja Deus, que Jesus Cristo pagou o 
preço, hoje nós podemos e devemos 
desfrutar de todas as bênçãos para a 
glória de Deus Pai. Jesus é o nosso 
bom pastor. Ele mesmo disse: O la-
drão não vem senão a roubar, a matar 
e a destruir. Eu vim para que vocês 
tenham vida e a tenham com abun-
dância, ou seja, com muita fartura e 
prosperidade. Eu sou o bom Pastor; o 
bom Pastor dá a vida pelas ovelhas. 
Um empregado trabalha somente por 
dinheiro; ele não é pastor, e as ove-
lhas não são dele. Por isso, quando 

vê um lobo chegando, ele abandona 
as ovelhas e foge. Então o lobo ataca 
e espalha as ovelhas. O empregado 
foge porque trabalha somente por 
dinheiro e não se importa com as 
ovelhas. Eu Sou o bom Pastor. As-
sim como Pai me conhece, e Eu co-
nheço o Pai, assim também conheço 
as minhas ovelhas, e elas me conhe-
cem. E estou pronto para morrer por 
elas. Tenho outras ovelhas que não 
estão neste curral. Eu preciso trazer 
essas também, e elas ouvirão a mi-
nha voz. Então elas se tornarão um 
só rebanho, com um só Pastor. O Pai 
me ama porque Eu dou a minha vida 
para recebê-la outra vez. Ninguém 
tira a minha vida de Mim, mas Eu a 
dou por minha própria vontade. Te-
nho o direito de dá-la e de tornar a 
recebê-la, pois foi isso o que o meu 
Pai me mandou fazer. (João10. 1 até 
21). Jesus fez parte do plano de Deus 
dando sua própria vida naquela cruz, 
morrendo em nosso lugar. Ele é o 
verdadeiro Pastor que realmente cui-
da das ovelhas, nós somos suas ove-

lhas e devemos somente ouvir a sua 
voz, e aquele que não ouve a sua voz, 
não é ovelha do bom Pastor e sempre 
pega o caminho errado. Quem ouve a 
sua voz e segue o bom Pastor, anda 
nos pastos verdejantes e nas águas 
tranqüilas, porque Jesus conhece o ca-
minho perfeito para a nossa felicidade 
completa. Então, você vai fazer parte 
deste rebanho ou vai fi car do lado de 
fora? Jesus está te chamado, apenas 
ouça a sua voz dizendo: Venham a 
Mim, todos vocês que estão cansados 
de carregar as suas pesadas cargas, e 
Eu lhes darei descanso. Sejam Meus 
seguidores, e aprendam comigo por-
que Sou Bondoso e tenho um coração 
humilde; e vocês encontrarão des-
canso para as vossas almas (Mateus 
11. 28-29).  Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. catedral-
dopovodedeus@hotmail.com         fa-
cebook       catedral_dopovodedeus@
hotmail.com         

Vamos nos confessar? 
Confessar signifi ca colocar o pecado às claras diante de 

Deus e ser perdoado por meio do sacramento

No dia de hoje, liste todos os seus 
pecados e busque um sacerdote, por-
que ele tem o poder, dado por Deus, 
de conferir a você uma vida nova, 
um novo começo. “Confessai, pois, 
uns aos outros, os vossos pecados, 
e orai uns pelos outros para serdes 
curados” (Tg 5, 16a).

Confessar signifi ca colocar às 

claras, dar testemunho, reconhecer 
as nossas faltas. A matéria-prima 
para o perdão de seus pecados é o re-
conhecimento. Deus quer perdoá-lo, 
mas falta o seu reconhecimento para 
que o perdão aconteça. Ele é amor, 
é misericórdia; e quando Ele perdoa, 
Sua graça faz com que o pecado seja 
eliminado.

Enquanto você guardar suas faltas 
para si e fi car remoendo o sentimento 
de culpa, dando justifi cativas e não 
tomando a decisão de se confessar 
ao Senhor, o pecado continuará em 
você. Coloque o seu pecado e o seu 
sentimento de culpa no fogo do amor 
e da misericórdia divina.

Às vezes, somos tolos e não nos 
perdoamos, mesmo depois de já 
termos sido perdoados. Então, sen-
timo-nos sujos. Lave tudo, tire toda 
sujeira e todo resto do pecado que 
fi cou em você, confessando-se e ar-
rependendo-se verdadeiramente com 
um sacerdote. Nosso Deus é amor e 
misericórdia!

Seu irmão,

O Mel é muito usado no preparo 
de pratos doces, bebidas e molhos. 
Pegajoso e doce, este alimento dou-
rado e brilhantes vem com um monte 
de benefícios para a saúde. O Mel não 
só bom no gosto, mas também é ótimo 
para a saúde e é um ótimo substituto 
do açúcar.

Nutricionais Benefícios do Mel: 
O Mel Fornece 300 calorias por 100 
gramas de seu consumo. Além disso, 
O Mel é uma fonte de frutose, gluco-
se e sacarose. O Mel também fornece 
vitaminas e alguns minerais como o 
Cálcio, Magnésio, Potássio e Fósforo.

13 Benefícios do mel para a saúde
Mel Para Aumentar a Energia: O 

Mel é conhecido por fornecer energia 
instantânea, pois é alto teor de glicose. 
Isso ajuda a manter os minerais no or-
ganismo. A glicose no Mel é absorvido 
muito rapidamente pelo corpo, enquan-
to a frutose é absorvida lentamente, 
fornecendo energia sustentada. Pela 
mesma razão, o Mel é recomendado 
para todos os atletas, pois ajuda a me-
lhorar o tempo de recuperação.

Benefícios do Mel Para Pele: O 
Mel faz maravilhas para a pele, pois 
ele age como um hidratante natural, o 
que ajuda na prevenção de pele seca. 
O Mel tem propriedades anti-bacteria-
nas e anti-fungicos, mantendo, assim 
as espinhas bem longe. Além disso, 
O Mel é benéfi co para as marcas de 
cortes e queimaduras que podem ser 
reduzida através de aplicações na 
pele, uma vez que contém peróxido de 
hidrogênio o que diminui signifi cati-
vamente os pigmentos e as marcas da 
pele.

Benefícios do Mel Para Perda de 
Peso: O Mel é um ótimo substituto do 
açúcar. É um ingrediente natural e ofe-
rece menos calorias e é mais doce. A 
presença de vários aminoácidos e mi-
nerais no Mel ajuda no metabolismo, 

reduzindo assim as probabilidades de 
ganho de peso. O Mel tem um índice 
glicêmico bem alto e a glicose é len-
ta e gradualmente absorvida no corpo. 
A ingestão de Mel com água morna e 
limão pela manhã ajuda a desencadear 
o metabolismo. Portando, melhora a 
queima de Gordura!

Benefícios do Mel Na Prevenção 
do Câncer: O Mel é uma rica fonte de 
antioxidantes que o torna  um poderoso 
combatente contra o câncer. Os Antio-
xidantes vão reduzir o metabolismo 
das células cancerosas no corpo, redu-
zindo assim a probabilidade de ocor-
rência de câncer. A presença de poli-
fenóis (antioxidantes) no Mel ajuda a 
proteger as células contra os radicais 
livres. Estudos têm demonstrado que a 
combinação de canela e mel auxilia na 
prevenção do câncer.

Benefícios do Mel Para Tosse e In-
fecção Garganta: O Mel tem proprie-
dades anti-microbianas. O consumo de 
mel durante uma infecção de garganta 
podem ser realmente útil, pois reduz a 
infl amação da garganta. Além disso, 
O Mel juntamente com Limão e água 
mostrou-se ser benéfi co  contra a dor 
de garganta.

Mel Melhora a Imunidade: O Mel 

é uma fonte de antioxidantes e vários 
minerais. Além disso, O Mel mostrou-
se ser benéfi co para digestão.

Mel Reduz Problemas Relacio-
nados ao Coração: O Mel é uma 
excelente fonte em antioxidantes 
e flavonóides, eles reduz a taxa de 
oxidação do colesterol LDL. Os an-
tioxidantes ajudam na redução da 
formação placas nas artérias, tam-
bém são úteis na redução proteínas 
C-reativa que causam problemas 
cardíacos.

Outros Benefícios do Mel
O Mel ajuda na indução do sono. 

Um copo de Leite junto com o mel aju-
da a melhorar a qualidade do sono.

O mel é benéfi co na redução do 
peso. Pois ele fornece menos calorias 
do que o açúcar, o Mel também pode 
se tornar um bom substituto para todas 
as pessoas conscientes obesas, a fi m de 
ajudar no processo de emagrecimento.

O Mel tem propriedades anti-sépti-
cas e podem ser aplicados em feridas 
e cortes.

O Mel é efi caz contra úlceras e ou-
tros distúrbios gastrointestinais.

O Mel é considerado como uma be-
bida probiótica e contém boas bactérias 
que são úteis para o nosso corpo.

Os Benefícios do Mel inclui redu-
ção dos níveis de açúcar no sangue e 
no combate a diabetes.

Os escritos de Frithjpof Shuon 
( 1907-1998 ) constituem  sem ne-
nhum  favor, a mais completa e 
abrangente suma da Filosofi a Perene 
em nossa época. Shuon enriqueceu 
o entendimento das principais Reli-
giões e espiritualidades do Mundo,  
por sua privilegiada inteligência e 
erudição, algo que pode ser compro-
vado pela leitura de seus livros.  Os 
mais recentes em Português são:

REFLEXÃO - A  UNIDADE  DAS  RELIGIÕES

PARA COMPREENDER O 
ISLÃ (Nova Era 2006), O SENTI-
DO DAS RAÇAS (Ibrasa, 2002) e 
O HOMEM NO UNIVERSO (Pers-
pectiva, 2001).

Shuon publicou sua primeira obra 
em 1948,  A UNIDADE TRANS-
CENDENTE DAS RELIGIÕES. O 
livro discute as três principais DI-
MENSÕES da grande família do 
Monoteísmo Semita, representadas 
pelo Judaísmo, pelo Cristianismo e 
pelo Islamismo.    

A Tradição Mosaica constituindo, 
por assim dizer, a primeira FASE do 
grande Ciclo Abraâmico, com o pa-
trimônio primordial do Monoteísmo 
sendo de certa maneira absorvido 
com exclusividade pelo Povo de Is-
rael. 

A segunda FASE é representada 
pela Tradição Cristã, a qual transmi-
te este mesmo patrimônio espiritual 
a diversos Povos, universalizando-o 
de certa forma.

Fecha o Ciclo o Islamismo, que 
de certo Ponto de Vista constitui uma 

volta ao Monoteísmo primordial de 
Abraão e um Resumo deste legado.

Shuon mostra como o centro da 
tradição Islâmica é um livro, o Co-
rão, e não a fi gura de seu Profeta, 
Maomé. No Cristianismo, o centro é 
a fi gura Divina e Humana de Jesus 
Cristo.

Numa entrevista concedida por 
Shuon a Debora Casey, e publica-
da em 2002 em Dossier H, ele diz: 
“Nosso ponto de partida é o reconhe-
cimento do fato de que há diversas 
Religiões que se excluem umas às 
outras”.

Isto poderia signifi car que uma 
Religião é a Certa e que todas as 
outras são Falsas; poderia signifi car 
que, também, todas são Falsas. Na 
realidade signifi ca que Todas são 
Válidas, não em seu exclusivismo 
dogmático, mas em sua Signifi cação 
Interior Unânime.

O FUNDAMENTALISMO re-
presenta claramente um empobre-
cimento da Religião, nivelando por 
baixo, tanto a Teologia e a Filosofi a 

como a Mística.
Vamos lembrar o Grande Líder 

Espiritual e Político do Magrele Mu-
çulmano no Século XIX, Emir Abdel 
al-Qader – 1807 – 1883  -- , herói da 
luta de seu Povo contra a dominação 
estrangeira. A citação que iremos re-
produzir mostra que o problema não 
é novo e que os autênticos Chefes 
Espirituais do Islã, como Abdel  al 
– Qader, são há muito críticos duros 
do FUNDAMENTALISMO  MILI-
TANTE e que a Religião como um 
todo não pode com ELE ser confun-
dida.                    

Fala Abdel al- Qader: “Quando 
constatamos quão Poucos são os Ho-
mens genuinamente de Religião, quão 
pequeno o número de Defensores e de 
Campeões da Verdade; quando vemos 
Pessoas Ignorantes imaginando que o 
Princípio do Islã é dureza, severidade, 
extravagância e brutalidade – é tempo 
de repetir estas palavras :

A PACIÊNCIA É BELA, E  
DEUS É A FONTE DE TODO SO-
CORRO.” ((Corão 12:18).

Texto inspirado no livro : A Inte-
ligência da Fé

De acordo com a ONU, seremos 
9 bilhões de habitantes até 2050 e o 
Brasil terá que aumentar em 40% a 
sua capacidade produtiva, utilizando 
o mesmo espaço, para atender a esta 
necessidade global. Da ciência e da 
tecnologia é que virão as respostas 
para o desafi o de suprir a demanda 
mundial não só por alimentos, mas 
também por fi bras e energia.

É possível aumentar a produti-
vidade, com sustentabilidade. Para 
vencer este enorme desafi o, pode-
mos citar tecnologia agrícola de pon-
ta, plantio direto, sistemas integra-
dos de produção, recursos humanos 
altamente capacitados, assistência 
técnica, programas e projetos de 
desenvolvimento rural, legislação 
ambiental, fi scalização efi ciente e 
recomposição de vegetação nativa. 
São Paulo tem tudo isso e, é um 
exemplo a ser seguido pelo Brasil e 
pelo mundo.

A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo fomenta e desenvolve o 
agronegócio paulista com base nas 
premissas sociais, econômicas e 
ambientais, que são as diretrizes de-

Inovar para melhor produzir e alimentar

terminadas pelo Governo Geraldo 
Alckmin. Foi a primeira Secretaria, 
inclusive, a prestar conta de suas 
ações com a publicação de um rela-
tório de sustentabilidade reconheci-
do internacionalmente.

No campo da ciência agropecu-
ária, o Governo de São Paulo, por 
meio da APTA (Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios), 
gerencia 6 Institutos (Agronômico, 
Biológico, de Pesca, de Zootecnia, 
de Tecnologia de Alimentos, de Eco-
nomia Agrícola) e 14 Polos Regio-
nais de Pesquisa.

O Instituto Agronômico (IAC) 
completa 128 anos em junho, com 
mais de 1020 variedades de 96 es-
pécies de plantas lançadas. O IAC 
dedica-se ao melhoramento genético 
convencional de plantas agrícolas 
e aos pacotes tecnológicos que de-
senvolvem essas espécies, desde o 
plantio à colheita, incluindo estudos 
de solo, clima, pragas, doenças, se-
gurança e efi ciência na aplicação de 
agrotóxicos.

O feijão mais consumido no 
Brasil – o carioca – é resultado de 
pesquisa do IAC. Recentemente, o 
Instituto lançou outra variedade do 
feijão, que é mais resistente e por 
isso reduz o uso de agrotóxicos. Re-
sultado científi co que baixa custo de 
produção no campo e reduz impacto 
para o ambiente e para a saúde do 
trabalhador, além de ter mais proteí-
nas e cozinhar em menor tempo.

São Paulo é o maior produtor de 
borracha natural graças ao IAC, que 
segue desenvolvendo novos clones 
e novas tecnologias de extração de 
látex, baixando o custo desse proce-
dimento, que é mais alto dentro do 
cultivo de seringueira. 70% dos cam-
pos paulistas de amendoim, 90% dos 
cafezais brasileiros são plantados 

com cultivares do Instituto Agronô-
mico, que desenvolve continuamente 
variedades mais resistentes e produ-
tivas. Há também variedades adapta-
das a regiões quentes e tecnologias 
de cultivo que reduzem em cerca de 
três graus a temperatura do ambiente 
de produção.

As variedades de mandioca do 
IAC ocupam cerca de 80% dos cam-
pos em São Paulo e Minas Gerais e 
estão na alimentação nacional, desde 
a farinha até o polvilho usado para 
fazer pão de queijo. Somos também 
referência mundial em citricultura. 
O maior pomar citrícola do Brasil 
encontra seu suporte nos trabalhos 
do Instituto, que já desenvolveu 130 
variedades-copa e porta-enxertos de 
citros mais produtivos, mais resis-
tentes e com melhor qualidade.

Nosso estado tem a canavicul-
tura mais competitiva do mundo. O 
Programa Cana IAC gerou 19 varie-
dades para o setor sucroalcooleiro 
nos últimos anos. Essas tecnologias 
têm rompido as fronteiras paulistas 
e chegado a 11 Estados brasileiros. 
A transferência de tecnologia chegou 
ao México e dobrou lá a produtivi-
dade dos canaviais com variedades e 
pacote tecnológico IAC.

Além de inovar, outro grande 
desafi o que se apresenta é fazer as 
novidades chegarem aos produtores, 
aos campos paulistas e brasileiros. 
No estado de São Paulo isso ocorre 
graças à excelência do trabalho de-
senvolvido pelos técnicos da Cati 
(Coordenadoria de Assistência Téc-
nica Integral) que integram a equipe 
de extensão rural da Secretaria de 
Agricultura, representada pelas 594 
Casas da Agricultura presentes em 
todo o estado. Essa tarefa é funda-
mental, pois permite que os produto-
res rurais possam desfrutar dos avan-

ços da área de pesquisa.
Atendendo à solicitação da FAO 

de promover ações de divulgação 
sobre a importância do solo e de sua 
conservação, o IAC adotou o tema 
como o mote de sua campanha de 
aniversário de 128 anos. O Institu-
to é pioneiro em análises de solos e 
referência no Brasil nessa prestação 
de serviços, e desenvolve pacotes 
tecnológicos direcionados ao uso 
racional do solo, incluindo análises 
que orientam a adubação efi ciente e 
sem desperdícios.

É da Secretaria de Agricultura de 
São Paulo, o único Laboratório de 
Análise Química de Fertilizantes e 
de Resíduos público do país, creden-
ciado pelo Ministério da Agricultura 
para analisar fertilizantes e resídu-
os. O IAC analisa resíduos urbanos, 
agrícolas e industriais que possam 
servir como fertilizantes. Tem pes-
quisado o enriquecimento de alimen-
tos por meio da correção do solo, os 
resultados são o aumento de 175% 
no teor de selênio no feijão e de 38% 
no milho 

São Paulo é líder nacional na pro-
dução de cana, açúcar, etanol, bioe-
letricidade, laranja, suco de laranja, 
borracha natural, ovos, fl ores, cogu-
melos. Em todas as áreas, há a susten-
tação oferecida pelos pacotes tecnoló-
gicos gerados pelas nossas unidades 
de pesquisa e levados aos agriculto-
res. Devemos isto a dedicação e pai-
xão com que nossos pesquisadores, 
administradores e extensionistas têm 
desenvolvido seu trabalho.

Enfi m se nossa produção depen-
de do solo, luz e água, isto também 
signifi ca segurança jurídica, exten-
são rural e inovação, e disto estamos 
buscando tratar!

Arnaldo Jardim - Deputado Fe-
deral licenciado, atual Secretário de 
Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo.

10, 20, 110 ou 120, rico, pobre, na 
sarjeta ou no topo do mundo. Ele irá te 
visitar.

Musculoso, raquítico, gênio ou igno-
rante. Ele será mais rápido e constante.

Se é feliz ou não. Se é respeitado, 
prestigiado, ou ignorado, tanto faz ele irá 
até você.

Faz parte da vida, é natural, coloquial, 

mas doloroso como nada e como nin-
guém sabe ser.

O ladrão roubará coisas bobas, como 
sua aparência jovem por exemplo.

Depois entrará no seio da família. 
Nunca convidado, nem a ele é colocada 
a mesa com comida e atenção. Quem co-
nhece a face dele teme, mas, é como uma 
queda d’água que tem força e importân-
cia. Às vezes renova, outras destrói. Inva-
de sem dor, sem dó, sem drama. Escolhe 
quem quer e faz sua função.

Tem a força de um vendaval; entorpe-
ce, alucina, anestesia.

O que é mais importante, ele roubará 
o mais importante, quem é mais impor-
tante. Ladrão maldito. Natural.

Deixará com você o que não tem va-
lor; dinheiro, fama, ostentação.

O tesouro de seu verdadeiro desejo 
será levado.

Encontrar caminhos para a felicidade 
depois dele é possível, e necessário.

A própria vida se encarregará de curar 
as feridas que ele causa. O ladrão. A mor-
te, por incrivel que possa ser, é natural, 
normal.

A morte é o fi m da metade, começo 
do meio.

Recomeçará...

Armstrong Liberato
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Em pé: Mário Yepes, David Ospina, Carlos Sánchez, Fredy Guarín, Cristian Zapata e Victor Ibar-
bo; COLOMBIA 2015 - agachados: Teófi lo Gutiérrez, Juan Camilo Zuñiga, Juan Cuadrado, James 
Rodríguez e Pablo Armero.

Venezuela não quer ser coadjuvante
É uma das três seleções da Con-

mebol que jamais ganhou a Copa 
América, a única que jamais dis-
putou uma Copa. Sempre patinho 
feio, a Venezuela sente que chegou 
o momento de saborear a vitória. Em 
2011 surpreendeu ao passar invicta 
pela primeira fase da Copa América 

e fi car fora da fi nal ao perder nos pê-
naltis para o vice-campeão Paraguai. 
A expectativa era tentar a vaga para 
a Copa do Brasil, mas fi cou pelo ca-
minho e iniciou uma renovação. O 
treinador César Farias foi demitido 
e chegou Noel Sanvicente, conheci-
do como “Chita”, técnico de sucesso 

no campeonato venezuelano. “Não 
venho para ganhar a Copa Améri-
ca, mas para classifi car a Venezuela 
a um Mundial”, alertou inicialmen-
te. É a meta dos venezuelanos, com 
uma equipe em construção formada 
por veteranos e jovens.

Com Brasil ainda em 5º, ranking da 
Fifa tem Bélgica na vice-liderança

Belgas ultrapassam argentinos e fi cam atrás somente da campeã mundial Alemanha

O ranking da Fifa em sua edi-
ção de junho e divulgado na manhã 
de quinta-feira tem novo vice-líder. 
Ultrapassando a Argentina (1.496 
pontos), a seleção da Bélgica (1.509) 
assume a segunda colocação, fi can-
do agora atrás somente da Alemanha 
(1.775), última campeã mundial. 
O Brasil (1.392) segue na quinta 
posição, uma abaixo da Colômbia 
(1.435), completando a relação dos 
cinco primeiros. 

Outra modifi cação entre os dez 
melhores foi a subida da França 

(1.164) do 11º para o nono lugar, 
empurrando a Espanha (1.147) para 
fechar o Top 10, que conta também 
com Holanda (6º, 1.378), Portugal 
(7º, 1.229) e Uruguai (8º, 1.183).

Confi ra o top 20 do ranking mun-
dial da Fifa:

1) Alemanha - 1775 pontos 
2) Bélgica - 1509 
3) Argentina - 1496 
4) Colômbia - 1435
5) Brasil - 1392
6) Holanda - 1378 
7) Portugal - 1229 

8) Uruguai - 1183 
9) França - 1164 
10) Espanha - 1147 
11) Suíça - 1146 
12) Romênia - 1115 
13) Itália - 1101 
14) Costa Rica - 1056 
15) Inglaterra - 1051 
16) República Tcheca - 1036 
17) Eslováquia - 1012 
18) Croácia - 992 
19) Chile - 989 
20) Áustria - 946

BELGICA 2015 -  Courtois, Alderweireld, Denayer, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, 
Fellaini, Lukaku, Hazard, Meunier, Mignolet, Tielemans, Mertens, Nainggolan, Benteke, Origi, Lom-
baerts, Dembélé, Casteels, Carrasco, Chadli e Dendoncker.

Antigamente se dizia: A Colombia jogava como nunca mas 
perdia como sempre. Mas quarta-feira foi diferente

De camisa azul num estádio lotado de colombianos, Seleção tem atuação ruim, vê seu 

capitão ser expulso, perde gol incrível com Firmino e defi ne vaga contra Venezuela

A camisa do Brasil era azul. Quem 
vestiu amarelo foi a Colômbia. O estádio 
do Colo-Colo, que costuma fi car pre-
to e branco, ou vermelho nos jogos do 
Chile, também estava todo amarelo, em 
tom colombiano. E Neymar? Um cartão 
amarelo, seu segundo na Copa América, 
já o tiraria da partida de domingo contra 
a Venezuela, mas, ao término da partida, 
o camisa 10 acertou bolada em Armero, 
se envolveu em confusão com Murillo e 
Bacca, e acabou expulso. Quanta ama-
relada... A Seleção também amarelou? 
Não. Apenas não foi capaz de superar 
um adversário que, bem-vindo aos novos 
tempos, se encontra no mesmo nível e 
mereceu a vitória por 1 a 0.

Não fosse a placa com o nome da ci-
dade de Santiago no centro do campo, e 
nada diferenciaria a “cancha” de um es-
tádio colombiano. Com uma torcida en-
louquecida, absoluta maioria do público 
de 44.008 pessoas e gentil no aplauso ao 
hino brasileiro e no silêncio em respeito a 
Zito, James, Cuadrado e companhia sen-
tiram-se em casa. Foi a primeira derrota 
da seleção brasileira nesta nova era Dun-
ga, depois de 11 vitórias consecutivas.

Dunga colocou Thiago Silva e Rober-
to Firmino nos lugares de David Luiz e 

Diego Tardelli. O zagueiro, assim como 
Miranda, sofreu com a falta de pegada 
dos jogadores mais ofensivos. Já o ata-
cante fez sua pior atuação pelo Brasil, 
carimbada pelo incrível gol que perdeu 
no segundo tempo, depois que Elias con-
seguiu ganhar a bola do goleiro Ospina e 
rolou... Parecia tão fácil, mas ele chutou 
por cima.

A primeira etapa caminhava para um 
modorrento empate sem gols até Murillo, 
fi nalmente, se aproveitar do bate-rebate 
e abrir o placar. Num jogo com alguns 
meias e atacantes acima da média, gol 
do zagueiro. E de bola parada, como tem 
sido a tônica deste duelo. Festa amarela.

E Neymar? Devem estar se pergun-
tando. Na única jogada digna de Brasil, 
Daniel Alves girou, arrancou e cruzou 
para o atacante cabecear. Quase outro gol 
do Barça, mas Ospina pegou e o capitão 
levou a mão à bola: cartão amarelo e sus-
pensão para o jogo contra a Venezuela.

Dunga mexeu no intervalo. Fred, que, 
no lance do gol, fez uma falta absoluta-
mente desnecessária sobre um Falcao 
cercado na linha lateral e de costas para 
o campo, foi substituído por Philippe 
Coutinho. A equipe melhorou, mas não o 
sufi ciente.

Douglas Costa e Tardelli também não 
mudaram a Seleção que, mesmo com 
uma atuação discreta do craque James, 
não foi páreo para a Colômbia. Depois 
do apito fi nal, Neymar voltou a mostrar 
nervosismo e piorou uma noite que já era 
decepcionante. Primeiro, acertou uma 
bolada em Armero. Depois, tentou dar 
uma cabeçada em Murillo, e deu início a 
uma grande confusão. Bacca saiu em de-
fesa com companheiro e empurrou forte 
o brasileiro. Robinho veio em seguida e 
rasgou a camisa do atacante colombiano. 
Que tumulto! No fi m, Neymar e Bacca 
acabaram expulsos.

 Agora, Seleção terá que defi nir sua 
vida na Copa América no próximo do-
mingo. Brasil, Colômbia e Venezuela 
(que enfrenta o Peru na quinta-feira) têm 
três pontos. Os dois primeiros colocados 
do Grupo C avançam, além dos dois me-
lhores terceiros do torneio. 

Até lá, fi camos com um sorriso ama-
relo, é claro.

Fonte: http://globoesporte.globo.
com/futebol/selecao-brasileira/noti-
cia/2015/06/amarelou-brasil-perde-tor-
cida-e-jogo-para-colombia-e-neymar-
suspenso.html

COPA AMÉRICA 2015

SELEÇÕES IMORTAIS – COLÔMBIA 1990/1994

Time base: René Higuita (Óscar Córdoba); Luis Fernando Herrera, Luis Carlos Perea, Andrés 
Escobar (Alexis Mendoza) e Wilson Pérez (Gildardo Gómez); Leonel Álvarez, Gabriel Jaime Gómez, 
Freddy Rincón e Carlos Valderrama; Faustino Asprilla (Bernardo Redín) e Adolfo Valencia (Arnoldo 
Iguarán / Víctor Hugo Aristizábal). Técnicos: Francisco Maturana (1990 e 1993-1994), Luis Augusto 
Garcia (1991) e Humberto Ortiz (1992).

O Brasil não perde dos rivais há 23 
anos, mas, nos últimos quatro duelos, 
houve quatro empates.

Ao todo, nos 25 jogos entre as equi-
pes, o Brasil venceu 15 jogos contra os 
colombianos, que contra os brasileiros, 
venceram apenas duas vezes. A primeira 
aconteceu em 1985, em um amistoso em 
Bogotá. Já a segunda aconteceu na pri-

meira fase da Copa América de 1991, no 
Chile. Aquela que é considerada por mui-
tos a melhor geração da história da sele-
ção colombiana venceu o Brasil por 2 x 0.

Desde então, nos jogos entre as se-
leções principais enfrentaram-se outras 
13 vezes, com oito vitórias brasileiras e 
cinco empates, sendo quatro deles, acon-
teceram nos últimos quatro duelos.

Essa é a terceira vez que a Colômbia 
enfrenta um time sul-americano na história 
das Copas. Os dois duelos anteriores fo-
ram com o Uruguai. Em 1962, na Copa do 
Chile, Colômbia e Uruguai enfrentaram-
se na primeira fase do torneio, com vitória 
uruguaia por 2 x 1. Nesta Copa de 2014, os 
times voltaram a se enfrentar nas oitavas, 
com vitória da Colômbia por 2 x 0.

Argentina 2015, reúne maior número de craques e é grande favorita ao título, Convocados: Goleiros: Sergio Romero (Sam-
pdoria), Nahuel Guzmán (Tigres) e Gerónimo Rulli (Real Sociedad); Defensores: Nicolás Otamendi e Lucas Orban (Valencia), 
Ezequiel Garay (Zenit), Facundo Roncaglia (Genoa), Pablo Zabaleta (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United) e 
Mateo Musacchio (Villarreal); Meio-campistas: Javier Pastore (PSG), Javier Mascherano (Barcelona), Lucas Biglia (Lazio), 
Enzo Perez (Valencia), Ever Banega (Sevilla), Roberto Pereyra (Juventus) e Di María (Manchester United); Atacantes: Lavezzi 
(PSG), Messi (Barcelona), Higuaín (Napoli), Tevez (Juventus) e Agüero (Manchester City).

VENEZUELA 2015 - Baroja, Ángel, Túñez,  Vizcarrondo, Amorebieta, Cichero, Miku, Rincón,  
Rondón, Vargas, González, Hernández, Seijas,  Lucena, Guerra, Rosales, Martínez, Arango Capitão, 
Acosta, Perozo, Rivas, Murillo, Faríñez e Treinador: Sanvicente

Senhores leitores, como é bom fa-
lar de personagens que lutaram muito 
para dignifi car a cidade em que mora.

Esse jogador jogou em uma éra 
romântica do futebol, onde a habili-
dade e a técnica falavam mais alto, 
ganhava-se pouco é claro, mas o que 
valia mesmo era o amor pelo clube 
que defendia.

Jogou contra “monstros” sagrados 
do futebol como Pedro Rocha, Mu-
rici Ramalho, Roberto Dias, Dudu, 
Ademir da Guia, Rivelino e às vezes 
até surpreendia essas grandes equipes 
com a vitória:

PALMEIRAS 04 X 02 BOTAFO-
GO

Local: Estádio do “Palestra Itália”, 
no Parque Antártica. Palmeiras: Leão, 
Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca; 
Zé Carlos e Ademir da Guia; Edú, Lei-
vinha, César (Milton) e Nei. Botafogo: 
Adalberto, Ferreira, Dagoberto, Rober-
to e Manoel; Júlio Amaral e Alexandre; 
Afrânio, Maritaca, Geraldo e Nenê 
(Luiz Carlos). Marcadores: Edú, Cé-
sar (Milton Cruz), Zé Carlos, Ademir 
da Guia (pênalti), Afrânio e Maritaca. 
Árbitro: Emídio Marques de Mesqui-

FELIZ É O POVO DE UMA CIDADE QUE TEM SEU 
ÍDOLO E A OPORTUNIDADE DE REVERENCIÁ-LO

ta. Renda: Cr$ 97.944,00, sendo Cr$ 
50.000,00 da televisão (5.182 pagan-
tes).

BOTAFOGO 03 X 01 SÃO PAU-
LO

Local: “Estádio Santa Cruz”, em 
Ribeirão Preto. Botafogo: Adalber-
to, Ferreira, Dagoberto, Roberto e 
Manoel (Everaldo); Júlio Amaral e 
Alexandre; Afrânio, Luiz Carlos, 
Maritaca e Geraldo. São Paulo: Ser-
gio, Forian, Dias, Arlindo e Gilber-
to; Edson e Pedro Rocha, Tetro, Zé 
Carlos, Toninho (Everaldo) e Piau. 
Marcadores: Pedro Rocha, Luiz Car-
los (2) e Alexandre. Árbitro: José de 
Assis Aragão. Renda: Cr$ 79.610,00 
(9.138 pagantes).

Tinha que matar 100 leões por dia 
para ser titular, num clube que tinha 5 
goleiros, Jorge, Valter Tambaú, Elsio, 
Geninho e Mão de Onça.

Esse jogador quando enfrentava os 
grandes da capital, acontecendo inú-
meras vezes, se superava, a fi nal jogar 
em uma época quando só desfi lava no 
gramado craques que só tratavam bem 
a bola. Ele poderia ter jogado em equi-
pes grandes, mas com o amor na cida-

de e nos amigos, o trouxeram de volta.
Como dissemos, era difícil enri-

quecer nesta época. Esse jogador nas-
ceu numa época errada. Hoje, qual-
quer brucutu, inclusive jogando na 
seleção brasileira, ganhando mais de 
meio milhão por mês. Se jogasse hoje, 
estaria rico.

Alto, estiloso, parecia um galã de 
cinema. Teve a felicidade de aparecer 
na televisão em alguns jogos televi-
sionados e outros narrados pela rádio 
Bandeirantes por Fiore Giglioti, e pu-
demos conferir essa gravação, onde 
Fiori dizia: “esta tarde aqui no Parque 
Antartica desceu todos os “Deuses” 
do futebol. Ademir da Guia, Cesar, 
Nei, Adalberto e Leão”.

Passou pelo Goiás, Cat, Jabotica-
bal Atlético, Mac de Monte Alto, onde 
ainda lembra da escalação. Adalberto, 
Beto, Totonho, Odirlei, Joãozinho, 
Demá, Betinho, Valter, Isildo, Ge, 
Paulinho e Cidão, ABC de Natal entre 
outros. No Barretos foi ídolo, sua tra-
jetória brilhante nos deixa orgulhoso.

Hoje, reside em Jaboticabal, que-
ridos leitores. Estamos falando de 
ADALBERTO PRATES.
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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 ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

NÓS SOMOS ESPÍRITOS.
Quando se coloca em evidencia a te-

mática RELIGIÃO, isto é, se você é cató-
lico, protestante, evangélico ou de qual-
quer outro segmento religioso, até mesmo 
entre os céticos, sempre há alguém que 
consegue levar adiante suas ideias e con-
ceitos a respeito da RELIGIÃO.

EU SOU UM ESPÍRITO. VOCÊ É UM ESPÍRITO
Outros já são mais categóricos - não 

discutem religião. Outros já “discutem” 
chegando inclusive às vias de fato. E en-
tre todos persiste aquela dúvida, aquele 
laconismo, quando se é que persiste, pois 
- raras exceções - em termos de humani-
dade, esta se encontra hoje, na sua maio-
ria (infelizmente) completamente alheia à 
REALIDADE RELIGIOSA.

E o que dizer-se então, da REALIDA-
DE ESPIRITUAL?

Tudo que é material parece estar aci-
ma daquilo que é espiritual.

O inexorável progresso das ciências 
revela um incondicional paradoxo ante a 
realidade espiritual, pois a incontestabili-
dade desta está sendo posta em julgamen-
to pelos homens.

Ora. É um absurdo tão enorme, que 
seria o mesmo se dissessem que o Sol gira 
em torno da Terra (como, aliás, em épocas 
passadas já foi dito), quando nós sabemos 
comprovadamente que a Terra gira em 
torno do Sol. Acontece, porém, que esse 
acontecimento é perceptível aos nossos 
olhos através da ciência tecnológica, QUE 
PROVOU TAL REALIDADE, enquanto a 
espiritualidade está na percepção do pen-
samento, dentro do etéreo, estudada atra-
vés da CIÊNCIA ESPIRITUAL. 

E o que obscurece a humanidade 
quanto à poder entrever a realidade espi-
ritual é o próprio obscurecimento da sua 
visão interior. Daí todos esses desajustes 
infi ndáveis que culminam pela irreme-
diável situação de consequências funes-
tas que norteia o maior índice dos seres 
humanos, os quais estão submetidos nos 
dias atuais.

- “E essa situação vai piorar...”. 
Neste jargão popular as pessoas se 

embalam.
Se se cada um voltasse, porém, um 

pouquinho que fosse por dia, até o seu ín-
timo, mirando-se no espelho, procurando 
perceber a si próprio, buscar no pensa-
mento aquele “eu”, o “eu” próprio: quem 
sou? Por que estou aqui? O que será de 
mim? 

Mas para isso há de se esquecer ou 
pelo menos, procurar deixar um pouco 
de lado tudo que é supérfl uo, tais como: 
aparência corpórea; os prazeres da carne; 
os vícios e as conquistas materiais; deixar 
de lado a corriqueira indagação: 

- Será que meu cabelo está bom? ou 
- Minhas roupas estão bonitas? 
- Uh. Aquela pessoa alí possui bens 

materiais que eu não tenho, mas também 
quero. 

E saímos numa desenfreada carreira 
em busca do “dinheiro” que pensamos vai 
nos deleitar em prazeres de toda ordem e 
nos encher de fama e de glórias. 

Aqui abrimos um adendo, para deixar 
claro que esse estado de ser é o outro lado 
da moeda, pois quem trabalha em busca 
da prosperidade e de posse de dinheiro, 
que aliás, é uma fonte de energia e des-
de que também transfi ra de algum modo, 
alguma parte dessa energia chamada di-
nheiro, para o próximo, também é de se 
louvar, pois é esse o principio que todos 
devem ter em busca de paz, prosperidade 
e vida longa.

Deixe de lado então, aquela superfl ui-
dade, porque se você se propuser a ver, a 
se encontrar, a saber quem é você, pro-
curando DEUS em seu íntimo, aí então, 
quando você conseguir isso, verá com 
a maior naturalidade quão pequeninas, 
quão ínfi mas, QUÃO INÚTEIS são aque-
les sentimentos de SOBERBIA e de POS-
SES, os quais nada mais são do que a: 

 ESSÊNCIA DA VAIDADE!
-Esta matéria é um trecho extraído 

do Livro: “A CHAVE DA PORTA DO 
CÉU” de autoria e editado por José Au-
gusto de Paula. A próxima matéria dando 
sequência a este livro, terá por título: A 
VAIDADE!

LUZ & PAZ

Sessão: quinta, sexta, segunda e 
quarta: - 19h00 e 21h30 - sábado, do-
mingo e terça:- 16h30 - 19h00 e 21h30 

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
A biblioteca do Senac Jaboticabal 

acaba de renovar seu acervo com 82 
novos títulos. A lista de novidades 
foi baseada nas indicações dos livros 
mais vendidos no Brasil, apontados 
por veículos de comunicação como 
Veja, Estadão e Folha de S.Paulo e 
adotados pelos principais vestibula-
res do País.

O espaço é aberto ao público e 
tem a proposta de manter o acervo 
literário com grandes lançamentos. 
Somente em 2014, foram recebidos 
cerca de 320 novos títulos. Atual-
mente, a biblioteca conta com publi-
cações nas áreas de administração, 
segurança do trabalho, nutrição e 
dietética de alimentos, enferma-
gem, literatura, gastronomia, moda, 
direito, meio ambiente, hotelaria, 
informática, comunicação, turismo, 
ciência, artes, educação, geografi a e 
história. O local também possui um 
acervo diverso da Editora Senac, en-
tre eles Cardápios do Brasil, Dia a 
dia do bebê e Atitude empreendedo-
ra - descubra com Alice seu País das 
Maravilhas.

“As portas da biblioteca do Senac 
Jaboticabal estão abertas para quem 
deseja solidifi car o conhecimento, se 
tornar mais competitivo e se posicio-
nar no mercado de trabalho. Temos 
um acervo de 2.200 itens à disposi-
ção da população jaboticabalense e 
da região, com bibliografi as atuali-
zadas e modernas, revistas, DVDs, 
CDs e audiobooks”, afi rma Leonardo 
Soares, responsável substituto pelo 
espaço. 

A biblioteca funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8 horas às 22h30, 
e aos sábados, das 8 às 14 horas. Os 
interessados em emprestar livros pre-
cisam fazer um rápido cadastro. Os 
empréstimos são gratuitos e as publi-

Biblioteca do Senac Jaboticabal renova seu acervo de livros
Espaço, que também é aberto à população, acaba de receber 82 novos títulos listados 

entre os mais vendidos no país. Em 2014, foram mais de 3.200 empréstimos

cações podem ser retiradas mediante 
apresentação de CPF, RG e compro-
vante de residência. 

Mais informações direto na unida-
de ou pelo telefone (16) 3209-2800.

Balanço 2014
Em 2014, a biblioteca do Senac 

Jaboticabal emprestou, aproxima-
damente, 3.200 publicações. Entre 
as que mais despertaram interes-
se estão os livros Cinquenta Tons 
de Cinza; A Culpa é das Estrelas; 
O menino do pijama listrado; Um 
amor para recordar: a história mais 
comovente de todos os tempos; 
Empreendedorismo: elabore seu 
plano de negócio e faça a diferença. 
O local também conta com títulos 
clássicos e famosos, como Olga e 
Grande Sertão: Veredas, além dos 
livros de literatura e infantil em 

braile. 
Confi ra algumas das obras do 

novo acervo da biblioteca do Senac 
Jaboticabal:

- Enciclopédia da gastronomia 
italiana

- O menino maluquinho
- Se eu fi car
- O Diário de Anne Frank
- Kit Anne Frank: 3D Carboard 

model – the secret annex
- A estrela da noite
- Meu pé de laranja lima
- O menino no espelho: o que 

você quer ser quando crescer
- Grande Sertão: veredas
- Naturalmente sem glúten
- Microsoft Project 2013
- Adobe InDesign CC
- Teorias das relações internacio-

nais

- A arte da guerra: os 13 capítulos, 
obra completa

- Dior for ever
- Carnaval é cultura: poética e téc-

nica no fazer escola de samba
- What’s on: aprenda inglês com 

fi lmes e séries
- Corpo humano: órgãos, sistemas 

e funcionamento
- A gravidez: dia a dia
Serviço:
Biblioteca Senac Jaboticabal
Horário de atendimento: de se-

gunda a sexta-feira, das 8 horas às 
22h30 e aos sábados, das 8 às 14 
horas 

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

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

sp.senac.br/jaboticabal
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Autor: Nilson Alves Rigo

Coloquei uma calça mais 
apertada,

Só para assanhar minha 
morena.

De dia não faço amor com 
ela,

Porque a noite é mais se-
rena.

Mas sou um garanhão in-
domável,

Quando ela me tranca na 
arena!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

DIAMANTE 
NEGRO

É difi cil o ribeirão- 
pretano Carlos Eduar-
do passar despercebido 
em meio a uma multi-
dão, concorda?

O garotão tem 22 
anos e um corpo deli-
neadamante esculpi-
do em 1,85 de altura, 
sem falar no carisma 
e simplicidade. Carlos 
jogava futebol, trocou 
os campos pelas pas-
sarelas e hoje é repre-
sentado pela R.offi ce 
Models e preparado 
pelo empresário e co-
ach de modelos Robes 
Britto. Em alguns me-
ses de carreira já in-
clui em seu currículo 
trabalhos em revistas 
e campanhas de moda. 
E olha que já tem 
agencias nacionais de 
olho nele.

Vamos esperar para 
ver o que vem pela 
frente.

Sucesso, com certe-
za!

Foto: Rafael Milan

TARINI GANZAROLI... que o dia 22/06 seja 
repleto de alegrias e realizações. PARABÉNS!

Equipe COC Cardiofi sico, 
participou no último fi nal de 
semana, dias 12, 13 e 14 de ju-
nho, do Campeonato Paulista 
Infantil de Inverno, no Esporte 
Clube Pinheiros, em São Pau-
lo/SP, que contou com a par-
ticipação de 302 atletas em 46 
equipes.

Durante o torneio, destaca-
mos a dedicação e empenho 
da nossa atleta Gabriela Cuzzi 
Fernandes, que obteve os se-
guintes resultados:

Gabriela Cuzzi Fernandes: 
2º lugar: 50m Livre, 2º Lugar: 
100m livre, 2º lugar: 100m 
Borboleta e 4º lugar: 200m 
Borboleta.

Parabenizamos nossa atleta 
Gabi e toda equipe técnica pela 
conquista desses importantes 
resultados.

Campeonato Paulista Infantil de Inverno, no Esporte Clube Pinheiros

A equipe de basquete feminino, 
categoria adulto, da Fundação de Am-
paro ao Esporte (FAE) de Jaboticabal, 
conquistou uma vitória expressiva 
frente à forte equipe da P.M. Cravi-
nhos. O jogo aconteceu no Ginásio 
Municipal de Cravinhos, no último 
sábado, dia 13.

A partida foi válida pela fase de 
classificação, no 2º turno da Asso-
ciação Regional de Basquete - Copa 
Revelar de Ribeirão Preto 2015 - e o 
resultado positivo já garante a classi-
ficação da equipe adulto feminino da 
FAE entre as quatro melhores equi-
pes no quadrangular final, restando 
apenas uma partida para encerrar o 
2º turno no próximo dia 27, sábado, 
às 19 horas, no Ginásio Municipal de 
Esportes Alberto Bottino. Jaboticabal 
vai enfrentar a equipe do Ipanema 
Clube de Ribeirão Preto.

Basquete feminino adulto da FAE conquista mais uma vitória
O resultado foi: P.M. CRAVINHOS 

19 X 57 FAE Jaboticabal. As parciais fo-
ram 08 X 15, 05 X 19, 04 X 15, 02 X 
08. A cestinha da partida foi a atleta de 
Jaboticabal Solange Silva (Sol), com 23 
pontos anotados.

Parabéns à equipe e  comissão téc-
nica: Tayna Roberto, Tammy da Silva, 
Thaiane Alecrim, Janaina Rodrigues, 
Mônica Biazzoto, Lorrayne Santos, 
Keila Cruz, Caroline dos Santos, So-
lange Silva, Lucimara Silva, Bárbara 
Máximo, Julia Ramos Guerreiro e a 
técnica responsável Luisa Pires de 
Lemos. Estão realmente se destacan-
do e merecem o nosso reconhecimen-
to,  além do treinador da equipe João 
Henrique Pifer, em uníssono com o 
prefeito Raul Girio, que encerrou di-
zendo “o quanto o basquete de Jaboti-
cabal tem dado alegria para a cidade”.

JULIANA PIRES DE ANDRADE... parabéns pelo próximo dia 
23 que é tão especial. Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os 
seus desejos se realizem, pois você merece. Feliz aniversário!

NETTO MENDONÇA...  a vida nos dá os privilégios da vitória, 
não importa os desafi os. Importante é realizar sonhos e brilhar. Fe-
liz Aniversário dia 25 de junho.

HERMES MARCON, desejamos muitas felicidades, paz, alegria 
e muito sucesso. Parabéns pelo Aniversário a transcorrer dia 24/06!
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Micros e pequenos empresários do 
setor de comércio de bens, serviços e tu-
rismo são orientados em temas envolven-
do vitrinismo, beleza, moda, governança, 
manipulação de alimentos e sustentabili-
dade, que acontecem durante um dia de 
trabalho. Trata-se de uma das frentes do 
Sebrae Inova, uma parceria entre o Aten-
dimento Corporativo do Senac São Paulo 
e do Sebrae SP, que oferecem workshops 
nos temas relacionados acima. Além des-
tes, o projeto também prevê atendimen-
tos individuais, no qual o Senac faz um 
diagnóstico da micro ou pequena empre-
sa, explicando como aplicar a técnica de 
visual merchandising, cliente oculto e um 
plano de ação para implementar melho-
rias, sendo o tipo de atividade direciona-
do de acordo com o segmento do negócio.

O contrato fi rmado tem a proposta de 
orientar os empresários acerca de ferra-
mentas para a melhoria da qualidade no 
atendimento, aperfeiçoamento de pro-
cessos e acesso a mercados, bem como 
apresentar aspectos de sustentabilidade 
e responsabilidade socioambiental. “A 
fi nalidade do projeto é auxiliar empresá-

Senac São Paulo e Sebrae juntos no 
atendimento ao micro e pequeno empresário

Com a parceria, 6,2 mil micros e pequenos empresários 

do estado de São Paulo serão capacitados até 2016. A 

iniciativa visa contribuir na competitividade do setor 

rios a ampliar sua visão de mercado, para 
que consigam tornar seus negócios mais 
competitivos e maximizar seus lucros”, 
afi rma Maurício Pedro, gerente do Aten-
dimento Corporativo do Senac São Paulo.

Os workshops abordam temas como 
vitrinismo, beleza, moda, governança, 
manipulação de alimentos e sustentabi-
lidade, e acontecem durante um dia de 
trabalho e abrangem várias áreas do co-
nhecimento. O Sebrae custeará mais de 
50% do valor fi nal dos cursos, que para 
o consumidor chegam com o valor inicial 
de R$ 90. Para saber sobre os investimen-
tos e atividades disponíveis, os interessa-
dos devem procurar a unidade do Sebrae 
- SP mais próxima ou entrar em contato 
pelo telefone 0800 570 0800.

O Sebrae – SP Inova é resultado de par-
ceria com algumas entidades como, Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), além 
de empresas especializadas contratadas, 
resultando em soluções que ampliam as 
possibilidades a serem exploradas.

A AB Triângulo do Sol participa com o 
Governo do Estado de São Paulo de mais 
uma edição da Campanha do Agasalho, 
que este ano tem como padrinho o cam-
peão mundial de surf Gabriel Medina. O 
objetivo é arrecadar roupas e cobertores 
novos ou bem conservados e destiná-los 
para fundos sociais de solidariedade da 
área de concessão. Ao todo, sete municí-
pios serão contemplados com as doações 
dos colaboradores da concessionária. 

Nos últimos dois anos, a AB Triângu-
lo do Sol entregou cerca de seis mil peças 
de roupas e cobertores aos fundos sociais 
de solidariedade de Araraquara, Catiguá, 
Dobrada, Fernando Prestes (município do 
qual Agulha é distrito), Itápolis, Jabotica-

AB Triângulo do Sol doará roupas 
e cobertores neste inverno

bal, Matão e Taiúva.
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%).

Mayco Maeda e Suelen Mae-
da inauguraram o novo point de 
roupas e acessórios para a galera 
de Jaboticabal e região. Cabana 
Wear Store, uma loja com novas 
instalações e design moderno para 
atender com mais conforto os seus 

Cabana 
Wear Store

clientes, trazendo as melhores 
marcas e novidades para o público 
masculino e feminino. Imperdível, 
na Av. General Glicério 210, Cen-
tro, Jaboticabal. Telefone: (16) 
3202-5734

ESPERAMOS VOCÊS!
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A Câmara Municipal realizou na 
segunda-feira, 15, a segunda Sessão 
Ordinária de junho. No uso da tribu-
na pelos Vereadores, dentre vários 
assuntos abordados, o projeto do 
Executivo referente à Chácara Dr. 
Locke, aprovado na Sessão Ordi-
nária do dia 1º de junho, foi o mais 
enfatizado. Os Vereadores comenta-
ram sobre ofensas em redes sociais 
ocorridas pela falta de conhecimen-
to de munícipes e formadores de 
opinião.

Essa sessão, como outras ati-
vidades parlamentares, pode ser 
assistida na íntegra através do 
link:http://tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br/sessoes-ordinarias/le-
gislatura-2013-2016/cmjabotica-
bal-15-06-2015_20-11.mp4/view

Foram lidos e aprovados os Re-
querimentos:

• 794/2015: Requer na for-
ma Regimental informações sobre 
quem é o atual responsável pela 
Casa do Menor Aprendiz Joanna 
de Angelis, em nosso município, 
quantas crianças foram e estão sen-
do atendidas, desde seu início até o 
momento, quais foram os materiais 
permanentes adquiridos para a refe-
rida Entidade, referente a verba re-
passada pelo Governo do Estado de 
São Paulo  e, enviar cópia dos em-
penhos/notas fi scais pagos, desde 
janeiro de 2014 até a presente data. 
Autoria: Jan Nicolau.

• 795/2015: Requer na for-
ma Regimental informações sobre 
o porquê não está disponibilizado, 
atualmente, no site ofi cial da Pre-
feitura Municipal de Jaboticabal, 
no ícone Transparência, Salário dos 
Servidores, os salários do Prefeito, 
Vice-prefeito e de todo Secretariado 
Municipal, como prevê a Lei Fede-
ral Nº 12.527 de 18 de novembro de 

Câmara Municipal realizou segunda Sessão Ordinária de junho

2011, Acesso à Informação. Auto-
ria: Jan Nicolau.

•796/2015: Requer na forma Re-
gimental informações, por meio de 
relatórios, sobre de que forma está 
sendo realizada a fi scalização para 
o cumprimento da Lei Nº 4.622, de 
18 de dezembro de 2014, qual o se-
tor ou órgão municipal responsável 
pela referida fi scalização, quantas 
notifi cações já foram encaminhadas 
aos órgãos competentes, discrimi-
nados na referida Lei, mês a mês, 
desde janeiro de 2015 até a presente 
data. Autoria: Jan Nicolau.

•797/2015: Requer na forma 
Regimental informações, por meio 
de relatórios, sobre se existe algum 
projeto para a reforma e revitaliza-
ção das praças públicas de nosso 
município, qual a previsão para 
início e término e a estimativa de 
investimento. Autoria: Jan Nicolau.

•798/2015: Requer informações 
sobre cessão de área pública para 
improvisar estacionamento durante 
o Rodeio Show. Autoria: Prof. João 
Roberto.

•799/2015: Requer informações 
sobre o Conselho Municipal da Pes-
soa com Defi ciência. Autoria: Prof. 
João Roberto.

•800/2015: Requer informações 
sobre Conselhos Municipais de Ja-
boticabal. Autoria: Prof. João Ro-
berto.

•793/2015: Requer cópia do Ter-
mo de Ajuste de Condutas e da lei 
que normatiza as vagas em creches. 
Autoria: Rubinho Gama.

O Projeto de Lei Complementar 
nº 31/2015, que cria o parágrafo 7º 
ao artigo 118 da Lei Complementar 
nº 07/1992 - Código Tributário Mu-
nicipal, com o seguinte texto “§ 7º. 
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 
do negócio jurídico de transmissão 

do bem imóvel, será atualizado 
monetariamente o valor do imóvel 
transmitido por escritura pública 
ou por instrumento particular de 
transmissão ou cessão, bem como 
quando se tratar de arrematação, 
adjudicação e remição de bens imó-
veis, de acordo com índice IPCA, li-
mitada esta atualização ao preço de 
mercado”, de autoria do Executivo 
Municipal, teve pedido de vista pelo 
Vereador Prof. João Roberto

Projetos discutidos aprovados da 
Ordem do Dia:

•Projeto de Lei Complementar 
nº 32/2015, que altera a Lei Com-
plementar nº 86, de 01 de agosto de 
2.007, que dispõe sobre o Zonea-
mento Territorial do Município de 
Jaboticabal, e dá outras providên-
cias, de autoria do Executivo Muni-
cipal. No Art. 1º os § 1º e § 3º, do art. 
31, da Lei Complementar nº 86, de 
01 de agosto de 2.007, passam a vi-
gorar com as seguintes alterações: § 
1º. Os estabelecimentos destinados 
a teatros, cinemas, auditórios, clu-
bes e similares, deverão reservar 01 
(uma) vaga de estacionamento para 
cada 100,00 m² (cem metros qua-
drados) de área construída; § 3º. Fi-
cam dispensadas da obrigatoriedade 
da construção de estacionamentos/
garagens, as edifi cações destinadas 
a igreja e cultos religiosos, e ao co-
mércio e/ou prestação de serviços, 
no perímetro compreendido:

•Projeto de Lei nº 408/2015, que 
autoriza o Poder Executivo a alie-
nar imóvel dado em Concessão de 
Direito Real de Uso, no Parque 1º 
de Maio à MAURO RISSI e IRA-
CEMA DA SILVA RISSI. Autoria: 
Executivo Municipal

•Projeto de Lei nº 410/2015, que 
dispõe sobre a abertura de créditos 
adicionais especiais que especifi ca. 

Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir no orçamento da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal do exer-
cício de 2015, créditos adicionais 
especiais no valor de R$79.630,22 
(setenta e nove mil, seiscentos e 
trinta reais e vinte e dois centavos), 
destinados a execução de convênio 
fi rmados com os Governo do Esta-
do de São Paulo, através do Fundo 
Social de Solidariedade - FUSSESP, 
para implementação do Projeto Polo 
Regional da Escola da Beleza, com 
as classifi cações orçamentárias. Au-
toria: Executivo Municipal.

•Projeto de Lei nº 414/2015, que 
dispõe sobre a revisão geral anu-
al da remuneração dos servidores 
públicos municipais dos Poderes 
Executivo e Legislativo, e dá outras 
providências, de autoria do Execu-
tivo Municipal. Ficam reajustados 
em 8,20% (oito vírgula vinte por 
cento), sendo 6% (seis por cento) 
a partir de 01 de maio de 2015 e 
2,20% (dois vírgula vinte por cento) 
a partir de 01 de outubro de 2015, os 
valores dos salários e vencimentos 
dos servidores públicos municipais 
do Quadro da Administração Públi-
ca Municipal Direta e Indireta, dos 
Agentes Políticos, dos proventos de 
aposentadoria e pensões de que trata 
o caput do artigo 76 da Lei Munici-
pal nº 3.411, de 08 de julho de 2005, 
da Prefeitura Municipal de Jabotica-
bal, do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, 
do Serviço de Previdência, Saúde e 
Assistência Municipal de Jabotica-
bal – SEPREM e da Fundação de 
Amparo ao Esporte do Município 
de Jaboticabal - FAE, na forma de 
revisão geral anual de remuneração 
prevista no inciso X, do artigo 37 
da Constituição Federal, com reda-
ção dada pelo artigo 3º da Emenda 

 Aconteceu na sexta-feira, dia 
19, às 7h30, a 7ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde. O evento, que é 
realizado pela Prefeitura de Jabo-
ticabal e pelo Conselho Municipal 
de Saúde e que aconteceu no Cen-
tro de Infectologia (DST/AIDS), 
foi uma oportunidade ímpar para 
a sociedade abordar os temas re-
ferentes à área e sugerir ações. O 
encontro contou com a participa-
ção do conferencista Dario Teofi lo 

Jaboticabal promove 7ª Conferência Municipal de Saúde
População pôde participar das discussões em torno dos temas propostos

Constitucional nº 19, de 04 de junho 
de 1998.

Os seguintes projetos foram in-
cluídos na Ordem do Dia e aprova-
dos, todos de autoria do Executivo 
Municipal, e estão disponíveis, na 
integra, no site da Câmara de Jabo-
ticabal pelo link http://www.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br/index.php/
busca-total-de-documentos.html :

•407/2015: Dispõe sobre a Es-
trutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal e dá ou-
tras providências.

•416/2015: Altera dispositivos 
da Lei nº 3.734, de 03 de abril de 
2.008 e da Lei nº 3.736, de 03 de 
abril de 2.008, e dá outras provi-
dências, de autoria do Executivo 
Municipal. No Art. 1º., o inciso II 
do artigo 18 da Lei nº 3.734, de 03 
de abril de 2.008 passará a vigorar 
com a seguinte redação: “II - ter 
cumprido o interstício mínimo de 
1 (um) ano de efetivo exercício 
no padrão de vencimento em que 
se encontre”. No Art. 2º., o artigo 
34 da Lei nº 3.736, de 03 de abril 
de 2.008, passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 34. A ava-
liação de desempenho será objeto 
de regulamentação própria, sen-

do anual a partir de 01 de janeiro 
de 2016, com percentual de 1,25% 
entre um padrão de vencimento e 
outro.” Art. 3º. Em até 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da publicação 
desta Lei, o Executivo Municipal 
regulamentará, por ato próprio, a 
avaliação de desempenho para fi ns 
de progressão.

•297/2014, que Aprova o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Jaboticabal, e 
dá outras providências. Dispõe so-
bre procedimentos e critérios refe-
rentes à geração, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e disposição fi nal dos 
resíduos sólidos no Município de 
Jaboticabal e estabelece regras re-
ferentes ao gerenciamento integra-
do dos resíduos sólidos, incluindo 
a gestão e a prestação dos serviços 
na área de manejo dos resíduos só-
lidos urbanos e a Limpeza Pública 
no Município, além de regular as 
relações entre os prestadores de ser-
viços e usuários, determinando os 
seus respectivos direitos e deveres 
e instituindo o regime de taxas e de 
infrações e sanções.

A próxima Sessão Ordinária será 
realizada dia 06 de julho

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

 Jaboticabal dá os primeiros pas-
sos para a inclusão do município no 

Schezzi.
“Discutindo temas importantes, 

vamos criar propostas para melhorar 
ainda mais a saúde pública de Jabo-
ticabal”, afi rmou a secretária de Saú-
de, Renata Assirati.

A 7ª Conferência Municipal de 
Saúde aconteceu na travessa Diogo 
Barbosa, 35, Recreio dos Bandei-
rantes. Para mais informações, o te-
lefone da Secretaria de Saúde é (16) 
3209-1500.  

Fundo Social promove encontro com idosos 
Reunião faz parte dos critérios do projeto “São Paulo Amigo do Idoso”

selo “São Paulo Amigo do Idoso”. O 
projeto prevê uma série de iniciati-
vas para garantir o envelhecimento 
ativo da população.

A reunião acontece no dia 26 
deste mês, às 14 horas, no Centro 
de Convivência do Idoso (CCI). “O 
Fundo Social pensa na qualidade de 
vida e no envelhecimento ativo da 
nossa população idosa. Para isso, a 

Prefeitura de Jaboticabal aderiu ao 
Programa ‘São Paulo Amigo do Ido-
so’, do Governo do Estado de São 
Paulo. Em um futuro próximo Jabo-
ticabal poderá ser credenciada como 
“Cidade Amiga do Idoso”, mas para 
tanto precisamos de sua ajuda. É 
importante que o maior número de 
pessoas participe do encontro que 
vamos promover”, afi rma a primei-

ra-dama Cidinha Girio.
O Conselho Municipal do Ido-

so participa do projeto. “Todos os 
parceiros são bem vindos e o con-
selho é um instrumento de defesa 
atuante em nossa cidade”, finaliza 
Cidinha.

Para mais informações, o telefo-
ne de contato do Fundo Social é (16) 
3202-8994.

VENDE-SE
CASA PRÓXIMO AO COJIBA (BAIRRO XIS) 02 QUARTOS, SALA, 

COPA, COZINHA,  02 BANHEIROS, ÁREA DE SERVIÇO, ÁREA NA FREN-
TE E NOS FUNDOS, GARAGEM COBERTA P/ 3 CARROS, + EDÍCULA NO 
FUNDO. 

TRATAR COM O PROPRIETÁRIO 
(16) 3202-0618 OU 9.9721-4790
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As comemorações da FESTA JU-
NINA, promovida no sábado do dia 
13, pela SAN REMO – NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS, por seu diretor supe-
rintendente THIAGO HENRIQUE DE 
ARAÚJO, com sede comercial à Rua 
Floriano Peixoto nº 1.465, com telefo-
ne: 3203-8445, em Jaboticabal, foi uma 
forma de manter as características da 
tradição com a celebração de uma festa 
típica, regada a um rol variado de brin-
cadeiras, compondo as tradições com 
muita música caipira e danças, decora-
ções com bandeirinhas coloridas, barra-
cas montadas ao ar livre, sendo servido 
comidas típicas, tais como a paçoca, 
pé-de-moleque, rapadura, pipoca, arroz 
doce, canjica, doces variados, quentão, 
vinho quente, chá de maçã, sucos, refri-
gerantes, pastel, cachorro quente, doce 
de leite, doce de batata, doce de abóbo-
ra, cocada, arroz doce, curau,  bolo de 
chocolate, bolo de fubá, bolo de cenou-
ra, bolo de laranja, pipoca doce, milho 
verde cozido, além dos brinquedos para 
as crianças, pulapula, tomba lata e as 
pescarias, etc., brincadeiras diversas e 
danças tradicionais como a quadrilha 
com pessoas vestidas a caráter com rou-
pas caipira e chapéus der palha, em co-
memoração a Santo Antonio, São João, 
São Pedro e São Paulo.

Nessa infl uência, faz parte ainda, 

1º ARRAIÁ SAN REMO – NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
cantos e danças como o forró, boi-
bumbá e o tambor de crioulo.

Não faltou nem mesmo a fogueira 
m(que foi artifi cial), dando um toque 
todo especial à confraternização.

É importante salientar que estas fes-
tividades são comemoradas em diversos 
países.

Esse nacionalismo folclórico da 
SAN REMO – NEGÓCIOS IMOBI-
LIÁRIOS  é marcar as essências so-

ciais e a expressão da cultura cabocla 
e da república brasileira.

Nessa confraternização o folclo-
rismo acadêmico e euforia explica, 
de certa maneira, o aspecto matuto 
regido e artifi cial da quadrilha caipi-
ra, uma atitude lúdica, teatral e festiva 
dos diretores da SAN REMO – NE-
GÓCIOS IMOBILIÁRIOS.

Com muita fartura de comidas, 
muitos participantes, vestidos com 

roupas quadriculadas, calças remen-
dadas com panos coloridos, chapéus 
de palha, e as mulheres com vestidos 
também coloridos (de chita), ALÉM 
DO TRADICIONAL chapéus de pa-
lha,  tranças nos cabelos, chegando a 
ser muito alegre e irrevere3nte, com 
simpatias, sortes, adivinhas e acalan-
tes de tão alegre e festiva que estava o 
encontro do 1º ARRAIÁ SAN REMO 
– NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, em 

mais uma festa folclórica, com a pre-
sença de amigos, clientes e convida-

dos, com toque especial, nesta FESTA 
JUNINA.
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VALDIR GOMES DOS SAN-
TOS, 46, estabelecido à Av. Pintos 
nº 745, é um empreendedor que 
soube aplicar tecnologia e conhe-
cimento no ramo de alimentos, 
unindo experiência, ganhando 
clientela pela versatilidade profi s-
sional, surpreendendo sobrema-
neira, por ser perseverante, ten-
do capacidade e estratégias para 
administrar. Sua marca está toda 
ela contida na simplicidade, aten-
dendo super bem todos os clientes, 
com um diferencial “A RAZÃO 
DO SUCESSO”. A capacidade, 
não deixa dúvidas e ultrapassa 
barreiras, aplicando conhecimen-
tos em qualidade, primando sem-
pre para os diferenciais de merca-
do. De segunda a domingo, pratos 
do comércio, opções do self-service 
com churrasco, comida por quilo, 
marmitas, marmitex, com inúme-
ras opções de pratos frios (sala-
das), pratos quentes, oferecendo 
opcionais para trabalhadores do 
comércio e indústria. Funcionan-
do aos domingos e feriados, com 
variedades inúmeras de alimen-
tos, com ótima qualidade. Equipe 
super bem preparada, dá o toque 
especial no sabor, na higiene e no 
atendimento.

Nascido na cidade de Itamogi, 
estado de Minas Gerais, veio muito 
cedo para Jaboticabal, aos 11 anos 
de idade, se especializando em vá-
rias atividades profi ssionais, mas 
a área da alimentação é a mais 
atrativa do empresário. Como ex-
periente administrador, fi ca sem-
pre focado nas inovações, inspi-
rando confi ança, transformando 
efi ciência em qualidade. Para ele 
(VALDIR), não existe crise ou difi -

culdades, nem obstáculos intrans-
poníveis, basta uma boa dose de 
auto-estima, saber liderar, superar 
e inovar para ser bem sucedido. 
Para as conquistas, ao seu ver, é 
compartilhar experiências, saber 
dar apoio à equipe, aprimorando-a 

na qualidade dos preparos alimen-
tícios, com ótimas oportunidades, 
procurando alcançar a excelência 
com um toque todo especial da  
refeição, compartilhando conhe-
cimentos, resultados e determina-
ção, numa estrutura confortável 

na atual conjuntura econômica.
Isso tudo fez com que tivesse 

sucesso na CASCATA PIZZAS, 
na avenida Carlos Berchieri, há 
cinco anos, com excelente clien-
tela. É casado com ELAINE RE-
GINA MACRI DOS SANTOS, 

de qual união tem um fi lho, AN-
TONIO DOS SANTOS NETO, 
que completará 03 anos de idade 
no dia 25 de julho. VALDIR co-
leciona profi ssionais que fazem 
história do empreendedorismo ao 
seu lado. Persiste em propósitos, 

obtém êxito, porque acredita na 
transformação dos bons negócios, 
prosperidade, com planejamen-
to, conhecimento e determinação, 
vencendo desafi os, tendo a habili-
dade de transformar idéias em ne-
gócios rentáveis.

RESTAURANTE BROTHER’S GRILL
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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

EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES DO 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 

A AAPROCOM – Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, torna público que serão REABERTAS as inscrições para o Concurso Público 
nº 001/2015 de 22 de maio de 2015, no período de 20 a 25 de junho de 2015, que deverão ser feitas 
exclusivamente no site www.consesp.com.br. 

O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento 
das inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, 
sob pena de a inscrição não ser processada e recebida.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jaboticabal – SP, 18 de junho de 2015.

Winston Massaru Marumoto
Presidente
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