
A GAZETA
ANO XXXVI - N.º 1.728 - Jaboticabal, 18 de Julho de 2.015 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50Jonas de Gallileu

Uma equipe de ponta esteve 
reunida na última semana no Cen-
tro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas) 
para garantir que o “Plano Dece-
nal de Atendimento Socioeduca-
tivo do município de Jaboticabal 
2014” continue sendo executa-
do da melhor maneira possível. 
Priscilla Padovani, coordenadora 
do Creas; Luciene Borges Giz 
de Souza, do Conselho Tutelar; 
Ivana Panosso, do Poder Judi-
ciário; Anamélia Junqueira, da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
Marisa Scardueli Assoni, do De-
partamento de Esportes e Lazer 
(DEL); Teresinha Alves de Souza 
Soares, da Diretoria de Ensino; e 
Vânia Aparecida Fornagieri Fer-
nandes, da Secretaria Municipal 

A tradicional Corrida Athe-
nas Paulista, que neste ano 
chegou à sua 30ª edição, abriu 
a semana de comemorações 
do aniversário de 187 anos de 
Jaboticabal, que aconteceu na 
quinta-feira, dia 16 de julho. E 
abriu com chave de ouro. Este 
ano foi o recorde de inscrições: 
318 atletas de 39 cidades parti-
ciparam da prova.

A largada da competição de 
adultos, categorias masculina e 
feminina, aconteceu às 8h30, no 
monumento Athenas Paulista e 
foi dada pelo prefeito Raul Girio, 
que acompanhou a prova e fez 
a premiação dos vencedores por 
categorias.

A campeã Maria Zeferina 
Baldaia não surpreendeu nin-
guém, chegando em primeiro 
lugar na categoria geral femi-
nina e continuou encantando 
todos com sua simpatia e ser-
vindo de estímulos para as mu-
lheres que estão começando a 
treinar. Outro expoente de Ser-
tãozinho, o atleta Adão Joviano 
Saldanha, chegou em primeiro 
lugar na prova, sagrando-se, 
portanto, o campeão da catego-
ria geral masculina.

30ª Corrida Athenas Paulista atinge o maior número de inscritos desde sua primeira edição
318 atletas de 39 cidades se inscreveram na prova que movimentou a manhã do último domingo, dia 12 de julho

Os primeiros colocados de to-
das as categorias receberam um 
prêmio em dinheiro, além de tro-
féu. Todos os atletas receberam 
uma medalha por sua participa-
ção. A prova, organizada pela 
Fundação de Amparo ao Esporte 
(FAE), durou cerca de uma hora 
e dez minutos e constou de sete 
quilômetros. Todo o trajeto foi 
sinalizado pelo Departamento de 
Trânsito, que contou com o super 
apoio do Exército Brasileiro, por 
meio do Tiro de Guerra de Jabo-
ticabal.

Equipe se reúne para 
garantir efi cácia de 

Plano Socioeducativo
de Assistência Social, discutiram 
as metas para cada ano e a restru-
turação da prestação de serviço à 
comunidade.

Em 2014 foi elaborado o 
Plano Decenal Municipal das 
Medidas Socioeducativas (2015-
2024), cuja proposta de trabalho 
norteia o atendimento dos ado-
lescentes em confl ito com a lei. 
O Plano foi apresentado a todos 
os órgãos que cuidam dos direi-
tos da criança e do adolescente. A 
partir daí, uma equipe multidisci-
plinar se reúne em média a cada 
dois meses para garantir que o 
plano continue sendo executado 
e que as metas estabelecidas para 
cada ano sejam cumpridas, além 
de serem feitas quaisquer restru-
turações. 

Na busca da felicidadae, necessário 
valorizar desafi os e encontrar soluções

Para não haver desiquilíbrio, 
fundamental as perspectivas 

do bom senso

As ferramentas para cultivar esperanças 
estão no poder de vencer 

fronteiras instransponíveis

EM SESSÃO SOLENE, CÂMARA MUNICIPAL 
PRESTA DIVERSAS HOMENAGENS

Sob a presidência do Dr. Edú Fenerich, recinto foi palco de comemorações no dia 16 de julho
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P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Fosse hoje, ao invés de mandar matar 
a bela Branca de Neve, a madrasta malva-
da, apavorada com os sinais do tempo em 
sua beleza, ouviria do espelho mágico o 
conselho: corra ao dermatologista! E sai-
ria de lá remodelada, rejuvenescida, sem 
ter passado pela agressão de um bisturi. 
São os anos 90 e a tecnologia da beleza 
que nos aproxima, cada vez mais, da fon-
te da juventude eterna.

São tantas as pesquisas e as desco-
bertas no campo da estética e da saúde 
que é quase impossível descobrir a idade 
de homens e mulheres de corpos saudá-
veis, músculos defi nidos, braços torne-
ados, barriga chata, pele lisa e esticada. 
Alimentação equilibrada e exercícios 
físicos somados aos avanços da ciência 
estão apagando, cada dia mais, os sinais 
do tempo que passou. Rugas, hoje, já não 
são mais marcas do passado: são coisas 
do passado.

A busca da juventude parece ser eter-
na. Cleópatra tomava banhos de leite de 
cabra, utilizando-se das propriedades do 
ácido láctico, para o tratamento de sua 
pele. Nos anos 60 e 70, “dar uma estica-
dinha” era o que existia de mais moder-
no e efi ciente no combate às marcas do 
tempo. Todos fi cavam parecidos, mas não 
importava. O que contava era recuperar o 
frescor de antes.

VITAMINA ÁCIDA - Foi somente 
nos anos 80 que descobriram  quase por 
acaso, em produtos utilizados para fi ns 
não estéticos, efeitos surpreendentes no 
combate aos sinais dos anos. Foi o caso 
da vitamina A ácida usada no combate à 
acne profunda e que também suavizava as 
rugas de expressão.

“Os cosméticos, que até então agiam 
superfi cialmente na pele, ganharam fun-
ção terapêutica”, explica a Dra. Patrícia 
Guedes Rittes.

“Surgiram os cosmecêuticos que mu-

A incansável busca pela “juventude eterna...
daram, completamente, o conceito de 
estética”, explica a Dra. Rittes. “O uso 
do ácido retinóico (a vitamina A ácida), 
embora repleto de contra-indicações e 
efeitos colaterais, era uma revolução efe-
tiva no combate às rugas”, complementa.

De lá (1985) para cá a cosmiatria 
não parou de evoluir. Surgiram os AHAs 
(Alfa-Hidroxi-Ácidos), ácidos prove-
nientes da cana-de-açúcar (ácido glicóli-
co), do leite (ácido láctico) - aquele que 
Cleópatra já usava..., e outras fontes, que 
promoviam uma renovação celular e não 
apresentavam contra-indicações, não pro-
vocavam irritação na pele e nem proble-
mas quanto à exposição solar.

E então chegou  à poderosa Vitami-
na C (ácido ascórbico), tirada das frutas 
cítricas. “Além de antioxidante, a Vita-
mina C tópica, quando aplicada na pele, 
combate os radicais livres, agentes do 
envelhecimento, estimula a produção de 
fi bras de colágeno e de elastina, proteínas 
que sustentam a pele, atenua rugas su-
perfi ciais e manchas de envelhecimento, 
é foto-protetora e também antiinfl amató-
ria”, explica o Dr. Otávio Roberti Mace-
do, dermatologista dos mais festejados, 
membro da Academia Americana de Der-
matologia.

BOTOX - Mas os avanços da medi-
cina da beleza nunca mais estacionaram. 
Somados aos cosmecêuticos, que na opi-
nião da Dra. Patrícia Rittes “devem fazer 
parte da rotina diária, como aplicar um 
creme hidratante”, surgiram técnicas de 
preenchimento de sulcos leves ou pro-
fundos e de relaxamento (o celebrado 
Botox), injeções que dissolvem a gordura 
localizada, entre outras novidades que 
afastaram, em mais de uma dezena de 
anos, o fantasma do bisturi.

Se por um lado as mocinhas estão 
descobrindo as inúmeras possibilidades 
da cirurgia plástica, tirando o aqui e au-
mentando ali ao sabor da moda, mulhe-
res (e homens) mais velhas estão fugin-
do da mesa de operações, utilizando-se 
das novas tecnologias. E com imenso 
sucesso.

“A combinação ácidos, preenchimento, 
relaxamento é poderosa” conhecido, tam-
bém, por utilizar, com enorme sucesso, a 
técnica ressurfacing, um peeling feito com 
laser, indicado para rugas mais profundas 
e peles fotos-envelhecidas e também para 
cicatrizes de acne, promove a escamação 
profunda da derme e, conseqüentemente 
sua renovação, eliminando sinais de en-
velhecimento, manchas, marcas, rugas 
superfi ciais. “É quase um milagre.”

“O resultado é que me sinto dez anos 

mais moça”, afi rma a publicitária Maria 
Sílvia de Oliveira (nome fi ctício). O pe-
eling suave e superfi cial (o softpeel, tam-
bém conhecido como o “peeling de fi m 
de semana”, sucesso na Califórnia), pre-
para a pele para receber o tratamento com 
ácidos e Vitamina C, preenchimento e a 
aplicação do botox. É sempre bom lem-
brar que esses procedimentos devem ser 
executados por profi ssionais capacitados 
e experientes.

Com sulcos profundos ao redor da 
boca, marcas de expressão de uma pes-
soa extremamente risonha, a bailarina 
Zu Batista (nome fi ctício) apelou para o 
preenchimento. Polidimetilsiloxane, o 
silicone em microgotas foram aplicados, 
em três sessões, pela Dra. Patrícia Rittes. 
“Sou outra pessoa. Perdi aquele aspecto 
cansado, abatido. Rejuvenesci”, conta a 
bailarina mais sorridente do que nunca.

Uma fi sionomia mais tranqüila, mais 
relaxada e a sensação de, pelo menos cin-
co anos a menos. Esse foi o resultado al-
cançado pela empresária Maria Machado 
(nome fi ctício), depois de aplicar botox 
na testa e ao redor dos olhos. “A aplica-
ção não dói nada e não existe a sensação 
de dormência ou formigamento que mui-
ta gente teme”, explica ela que também 
refez o contorno dos lábios e disfarça 
seus 52 anos “todo mundo jura que tenho 
46 anos...”, brinca.

RUGAS DE EXPRESSÃO - Extrema-
mente simples e  aplicadas em consultório, 

com a ajuda de anestésicos locais, as téc-
nicas de preenchimento e relaxamento vie-
ram, se não eliminar, suavizar as rugas de 
expressão, aquelas linhas horizontais que 
cortam a testa, as marcas entre as sobran-
celhas e até aqueles pequenos sinais ao 
redor dos lábios e que tanto envelhecem.

São muitas as técnicas, cada qual 
desenvolvida para uma necessidade, al-
gumas de curta outras de longa durabili-
dade, mas todas com um único resultado: 
suavizam as marcas da passagem dos 
anos. E a preços bastante atraentes.

Se “Dar uma esticadinha no rosto” 
chega a custar dez mil reais, o ressurfa-
cing que renova a pele e produz um efeito 
semelhante, fi ca em torno de cinco mil 
reais.

As novas técnicas não vieram subs-
tituir a cirurgia plástica, mas retardá-la 
e, em alguns casos, funcionar como seu 
coadjuvante. Em uma recente entrevista 
para uma revista feminina, o mago da ci-
rurgia plástica, Dr. Ivo Pitanguy, reconhe-
cia os benefícios da utilização das novas 
tecnologias estéticas e confessava, em 
muitos casos, utilizar-se delas.

O Kyron Advanced Medical Center 
conta com uma equipe multidisciplinar 
que agrega cirurgiões plásticos, dermato-
logistas, médicos, odontologistas prepa-
rada para avaliar clínica e esteticamente 
cada cliente, eliminando assim qualquer 
barreira ou preconceito entre a cirurgia 
plástica e a dermatologia cosmiátrica e 
fazendo uso de ambas, dependendo das 
necessidades de cada caso.

AS SAUDADES FICAM GRAVA-
DAS NO CORAÇÃO. O AMOR É A 
ETERNA LUZ QUE NOS FORTALECE 
PARA VIVERMOS FELIZES, APESAR 
DAS  DIFERENÇAS  DE EVOLUÇÃO 
QUE CADA UM DE NÓS TEM.            

O PASSADO PASSOU, O PRESEN-
TE É O AGORA, O FUTURO  VIRÁ 
PARA SE JUNTAR  AOS  TEMPOS  VI-
VIDOS, DIANTE DOS SONHOS E RE-
ALIDADES. O progresso é uma  das leis 
da natureza. Ninguém pode ver o reino de 
DEUS se não nascer de novo. Vivemos 
para  continuarmos a encontrar sonhos 
não realizados, poderes sem humildade, 
realidades na luta pela vitória, com con-
quistas que nascem com amor, num tra-
balho árduo, onde vencemos as dores e 
sofrimentos com a luz da fé, na crença em 
DEUS e no exemplo vivo da eterna força 
de sentir no exemplo a pureza de coração, 
a prática do bem e sermos hoje, melhor 
que ontem, sentindo a necessidade de 
praticarmos os degraus que  chegam  bem 

AS LEMBRANÇAS SÃO CONQUISTAS DO PASSADO

perto da caridade, na vibração do amor e 
perdão.                                 

O passado está ligado a encarnações  
anteriores, em mundos criados para res-
gates de dívidas contraídas por excesso 
de ignorância. Os projetos são criados  
devido as diferenças de evolução. Os mo-
dos de agirmos, pensarmos e relacionar-
mos com  os membros da família, onde 
somos eternos colaboradores para um 
mundo melhor, repleto de atividades e de 
encontros, que mudam a nossa personali-
dade diante dos problemas que aparecem 
no decorrer de nossa caminhada. Somos 
produtos de DEUS, viajantes que percor-
rem as vidas sucessivas, para todos nós 
juntos, trabalharmos numa seqüência  de  
encontros e desencontros, que mudam  
os modos de exercemos nossas ativida-
des, que somam vidas, num conjunto de 
acertos.            

A ETERNIDADE É PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO     

O passado fi cou para trás, sonhos e 
fantasias se perderam num mundo de pro-
vas e expiações, na qual estamos no PLA-
NETA TERRA, para efeito de estarmos 
relacionados com  problemas e questões  
criadas, devido à ignorância e muitas 
desavenças, desacordos e infelizes acor-
dos, no mundo das diretrizes, vencidas no 
mar das ilusões e na pobreza  dos tempos 
passados, nos encontros das imagens que 
se descortinam, vibrando tesouros que 
escondem as divergências criadas entre 
os encarnados e desencarnados. Tudo 
depende de nós. Onde os sonhos não são 
realizados e as realidades nascem após os 
tempos, que vibram amor eterno, repleto 
de valores e poderes                    

NOS SOMOS SERES DE FOGO 
VIOLETA. NÓS SOMOS A PUREZA 
QUE DEUS DESEJA.

É terrível quando se está fazendo 
alguma coisa importante e alguém sem 
mais, nem menos diz: Pare! Você fi ca 
sem saber o que fazer neste momento, 
pensando e se perguntando o que está 
acontecendo? Será que eu estou fazendo 

PARE! 
tudo errado? Ou não entendi direito? Foi 
isso que aconteceu com o nosso querido 
pai na fé chamado Abraão. Ele era um ho-
mem de muita fé, quando Deus o chamou 
para segui-Lo, ele teve que deixar seu 
pai, seus parentes e sua terra, e partir para 
uma terra desconhecida, sem saber o que 
lhe esperava. Deus se revelou de várias 
maneiras para Abraão, como o Deus Todo 
Poderoso. “O Deus mais que sufi ciente”, 
Abraão creu em Deus com tudo o seu 
coração, que esse era e é o único e ver-
dadeiro Deus, ele nunca duvidou em seu 
coração, nem no seu pensamento. Quan-
do Deus quis provar a fé e o amor que 
Abraão tinha por Ele, Deus, pôs Abraão à 
prova. Ele chamou Abraão e disse: Tome 
o seu fi lho, seu único fi lho, Isaque, a 
quem você tanto ama, e vá para a terra de 
Moriá. Lá, ofereça o seu fi lho Isaque em 
sacrifício, como oferta queimada num dos 
montes que Eu lhe mostrarei. Abraão não 
questionou, nem discutiu com Deus. Na 
madrugada seguinte, levantou-se e prepa-
rou o seu jumento. Levou consigo dois de 

seus servos e Isaque. Rachou lenha para o 
sacrifício e foi com eles para o lugar que 
Deus lhe tinha indicado. Depois de três 
dias de caminhada, Abraão viu o lugar de 
longe. Então disse a seus servos: esperem 
aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos 
até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. 
Abraão colocou a lenha do sacrifício nos 
ombros do seu fi lho, e ele levou uma 
tocha de fogo, e a faca. E assim os dois 
caminhavam juntos. Isaque disse: meu 
pai! Temos lenha e fogo, mas onde está o 
cordeiro para o sacrifício? Abraão disse: 
Deus proverá. Quando chegaram ao lugar 
que Deus tinha indicado, Abraão cons-
truiu um altar, arrumou a lenha e amarrou 
seu fi lho e o colocou no altar, em cima da 
lenha. Isaque não disse nenhuma palavra, 
apenas obedeceu a seu pai. Depois pe-
gou a faca para sacrifi car seu fi lho. Deus 
viu que realmente Abraão era obediente 
à Ele e o amava, porque ele estava mes-
mo disposto a fazer sacrifício. Quando 
ele levantou a faca para sacrifi car, nesse 
momento o anjo do Senhor gritou do céu: 
Pare, Abraão! E disse: não toque no ra-
paz, não faça nada. Agora sei que você 
teme a Deus. Porque não me negou nem 

mesmo o seu amado fi lho. Nisso Abraão 
viu um cordeiro preso pelos chifres num 
arbusto. Tomou o cordeiro e o ofereceu 
como sacrifício e como oferta ao Senhor. 
(Gênesis 22.1 19). Abraão havia entendi-
do tudo o que Deus queria que ele fi zesse, 
e ele estava disposto a fazer, porque ele 
tinha certeza que Deus era Poderoso para 
ressuscitar dos mortos seu fi lho Isaque 
(Hebreus 11:19). Deus pediu o fi lho de 
Abraão naquela época. Hoje Deus não 
está pedindo para ninguém sacrifi car seus 
fi lhos. Porque Jesus Cristo, o fi lho do 
Deus Todo Poderoso, já fez o Sacrifício 
na cruz por todos nós. Faça como o nosso 
pai Abraão, ande por fé e não por vistas. 
Quando Deus lhe pedir alguma coisa, não 
tenha medo. Porque a única coisa que 
Deus pede é que todos nós obedeçemos 
à Sua Palavra, que é a verdade (João 
17.17).  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 22h30 às 23h30. De 
Segunda-feira a Sexta-feira      facebook 
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Somos chamados a viver a castidade
Dê uma resposta positiva ao Senhor, mesmo que 

você não tenha vivido a castidade no passado

Se você, quando jovem, conseguiu 
guardar sua castidade, hoje é o dia de 
se decidir a continuar neste caminho de 
pureza. Assim como eu assumi esse com-
promisso e como padre vou guardar a 
castidade por toda a vida, decida-se você 
também a guardá-la para sempre, se essa 

for a sua vocação.
Da mesma forma, se você é chamado 

ao matrimônio, decida-se a permanecer 
casto até o casamento, para depois conti-
nuar a viver a castidade própria do sacra-
mento do casamento.

Porém, se você perdeu a virgindade, 
o Senhor também lhe diz: “Vem e segue-
me!” E você pode dizer: ”Sim, Senhor, eu 
Te sigo! Se hoje o Senhor me pede que eu 
guarde a castidade, daqui para frente eu 
me comprometo Contigo, Senhor, a guar-
dá-la. Quero ser casto! Quero ser puro!”.

Dê a sua resposta ao Senhor, mesmo 
que, no passado, você não tenha vivido 
fatos dos quais se arrependa. Se você é 
casado, saiba que também é chamado a 
viver a castidade e a pureza dentro do sa-
cramento do matrimônio. A vida conjugal 
não se opõe à pureza. É bem o contrário 
disso. É preciso que os cristãos aprendam 
a viver a vida conjugal de maneira pura e 
casta. Se você é chamado ao matrimônio, 
à vida religiosa, ao sacerdócio ou à vida 
em comunidade, seja qual for o seu es-
tado de vida, quem o chama é o Senhor.

Seu irmão,

Os desacertos  nos acompanham e os 
erros são frequentes. Contudo, sou  um  
ser que gosta de Cultura. Nenhum ânimo 
priva-me de desfrutar de um processo ci-
vilizador há muito em marcha. Ou de uti-
lizar  língua da Rua e dos Livros. Gosto 
da nossa Língua Portuguesa. Através dela 

REFLEXÃO - FANTASIA  E  REALIDADE

busco formular o arremedo de uma teoria 
sobre o Brasil, cujo epílogo me ajudasse a 
Viver dentro de seus Limites. Mas é  bas-
tante ler as primeiras notícias do Jornal 
espalhado sobre a mesa, quando a reali-
dade é distorcida, para me faltar o Projeto 
de Pátria. 

Embaralho as cartas para me orientar. 
O baralho não mente. No  ás  de ouros 
sobressai PEDRO II na formação da 
Consciência Brasileira. Lamento que nos 
tenha faltado, quando o deportaram sem 
contemplação, em seguida à proclamação 
da República. Não lhe deram, os republi-
canos, tempo ao menos de procurar na 
escrivaninha umas patacas que levar con-
sigo, para o exílio fi nal.

Foi logo esquecido, exceto por Canu-
dos, pelo Sertão Brasileiro. Os republi-
canos agiam como se o Imperador ilus-
trado não houvesse existido. Aliás, quem 
persiste na História Brasileira, que nome 
boia no panelão do feijão, junto aos  per-
tences do porco?

Talvez a barba grisalha, bem –  cuida-
da,  de  PEDRO II, seja a  mais represen-
tativa  descrição  da imagem do Império.        

O desaparecimento do Imperador do 
Segundo Reinado relembra o fantasma 
do pai de Hamlet a percorrer o pátio do 
Castelo de Elsinore. Só que, oposto ao 
Rei assassinado pelo irmão e pela mulher, 
exigindo vingança do fi lho, o Imperador 
aceitou  o desfecho Histórico sem cobrar 
represálias. Com tal gesto preservando o  
País de uma guerra fratricida. 

E o que digo ao vizinho que encontro 
na calçada de minha Rua, após o Bom 
Dia que é mera expressão de civilidade?   
Interessa-lhe o porvir do Brasil, a Paz  
mantida na Rua? Indiferentes todos às 
Ideologias, às Predileções futebolísticas, 
aos problemas do Bairro?

O vizinho e eu somos inclinados. Am-
bos sofremos do excesso de carga que 
levamos às costas. A canga Urbana. Mas, 
caso falássemos, seríamos banais. Prefi ro 
as bocas  cerradas. 

Tenho várias tradições. As que herdei 
e as que prosperam em mim, independen-
te da minha vontade. A tradição íntima 
impele-me a perseguir Mitos, Lendas. 
Sobretudo aos poetas cujas aventuras 
narrativas me cederam, desde a Infância,  
o dom de estar em vários lugares.

Neste translado, visito os Povos Nô-
mades, incultos, simples Pastores, que 
abandonaram a Idolatria, a Veneração de  
múltiplos  deuses, para aderirem ao Deus 
único, ao Conceito do que é Abstrato, In-
visível.  

Os esclarecimentos que os livros en-
cerram não me satisfazem. Forçam-me 
a apelar para a Fantasia e com ela cru-
zar o Mediterrâneo a remo, levando na 
proa do barquinho o Mito Mariano, para 
depositá-lo aos pés do severo Bernard de 
Clairvaux.

Para muitos, este apanhado de Mitos 
e Lendas corrói a lógica e a racionalida-
de, mas para mim ele alarga o horizonte 
criador. 

Texto baseado em refl exões da escri-
tora Nélida Piñon 

Não há como negar a piora da situa-
ção macroeconômica do Brasil, e o go-
verno continua “enxugando gelo” sem 
realmente apresentar algo que vá além 
dessa realidade dramática que compro-
mete o nosso futuro.

Este momento delicado se deve a po-
lítica econômica descosturada, aleatória, 
voluntarista e pouco transparente que o 
Governo Federal impôs à sociedade.

Além do ajuste
Há muito tempo alertamos para o ris-

co que seria uma política econômica ao 
fragilizasse os fundamentos básicos que 
garantiram a estabilidade alcançada à du-
ras penas pela nação nas últimas décadas.

O Ajuste Fiscal é uma tentativa de 
equilibrar as contas do Estado brasilei-
ro, chegamos a isto porque nos últimos 
quatro anos, o Governo Federal se des-
controlou e deu subsídios e benefícios 
não sustentáveis, gerou um custoso arti-
fi cialismo.

Tal medida não fará milagre. Pelo 
contrário. Se não fi carmos atentos, o ar-
rocho na economia será tão grande que 
acabará aprofundando os problemas e 
retardando a volta do crescimento, “o re-
médio pode matar o doente”.

Sintoma disto é a previsão feita por 
economistas apontando que a estimativa 
de infl ação para este ano, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), passou de 8,31% para 
8,37%. Já a expectativa para o PIB pas-
sou de um recuo de 1,2% para uma queda 
de 1,24%.

Esse quadro gera desconfi ança, crian-
do um ambiente impróprio para investi-
mentos, que devem fechar o ano no nega-
tivo. Sem investimentos, sem melhorias. 

Avançamos muito pouco na infraestrutu-
ra, não promovemos a reforma do sistema 
tributário, a redução dos gastos públicos 
fi cou só na retórica e não fomos capazes 
de aumentar a produtividade e a compe-
titividade. Os desafi os se acumulam, e o 
governo deveria desatar os próprios nós 
que deu na economia é incapaz de tomar 
iniciativas consistentes.

Para o País voltar a deslanchar, va-
mos precisar de uma visão estratégica, 
de planejamento das ações macroeco-
nômicas combinando com uma agenda 
microeconômica voltada ao incentivo da 
produtividade da indústria; unifi cação do 
PIS e do Cofi ns; política de renovação de 
máquinas e equipamentos, simplifi cação 
das operações de exportação, estímulo ao 
setor de reciclagem e desregulamentação 
trabalhista.

As mudanças poderiam começar pela 
alteração da legislação do ICMS, com sua 
unifi cação para acabar com a chamada 
guerra fi scal entre os estados.

Na área social o desafi o que se impõe 
é a implementação de programas sociais 
verdadeiramente emancipadores, aque-
les que indicam uma porta de saída para 
demarcar com o fi m da dependência da 
ajuda fi nanceira concedida sem nenhuma 
contrapartida, o paternalismo.

O perfi l da vida de população está 
mudando, as pessoas estão vivendo mais 

tempo e isso signifi ca uma alteração na 
pirâmide social. Não podemos fi car es-
perando o que ocorreu com os países 
europeus, que já não dão conta de pagar 
os trabalhadores aposentados os com-
promissos previdenciários assumidos no 
passado.  E precisamos de uma profunda 
reforma neste setor.

Não podemos retroagir no que diz 
respeito a chamada economia de baixo 
carbono, ao contrário, temos que avançar 
na sustentabilidade equilibrando avanço 
tecnológico, preservação e novos proces-
sos produtivos, a economia verde pode 
dinamizar a atividade econômica.

A manutenção da estabilidade precisa 
ser a pedra de toque para a garantia do 
desenvolvimento econômico e social. O 
governo tem de agir para criar um am-
biente de confi ança necessária para os 
investimentos e não desperdiçar as van-
tagens comparativas conquistadas como, 
por exemplo, com o etanol e as demais 
energias renováveis.

Isso exige que a presidente e o seu go-
verno tenham uma proposta para o país. 
Mas confesso, tenho dúvidas! Serão ca-
pazes de ir além de ajuste?

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

ABANDONO DE EMPREGO
Ilmo Sr.(a)
Adriana Romilda de Souza – CTPS . 72434/362-SP, CPF. 268.238.848-51  - RG. 

30.563.018-0
Nesta
Ref.: Abandono de emprego
 Tendo V.Sa deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 10/06/2015 

sem apresentar qualquer justifi cativa, vimos pela presente científi ca-lá, nos termos 
do dispositivo no art. 482, letra “I”, da CLT, que lhe fi ca consignado o prazo de 48 
horas, a contar da publicação desta, para que reinicie suas atividades ou justifi que, 
devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso 
contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia ao cargo, fi cando V.Sa 
demitida por Abandono do Emprego, na forma do dispositivo citado na Consolida-
ção das Leis do Trabalho.

 Atenciosamente,
Yamamoto E Yamamoto Jaboticabal Ltda EPP 

CNPJ. 59.612.366/0001-64
RUA SÃO SEBASTIÃO, 231 – HIGIENÓPOLIS

Jaboticabal, 10 de Julho de 2015.
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Inter vence o Tigres pela semifi nal da Libertadores
Na outra semifi nal da Libertadores, na terça-feira, o River Plate, da Argentina, venceu o Guarani do Paraguai por 2 a 0

Depois de 49 dias de recesso na 
competição, o time do Internacional 
voltou a jogar em casa, na Arena 
Beira Rio, em Porto Alegre, e ven-
ceu o Tigres, do México, por 2 a 1 
e agora tem a vantagem do empate 
no próximo dia 22, quarta-feira, em 
Monterrey, para se classifi car nas se-
mifi nais e disputar a sua quarta fi nal 
do torneio e buscar a conquista do 
tricampeonato da Taça Libertadores 
da América. Na outra semifi nal da 
Libertadores, na terça-feira, o River 
Plate, da Argentina, venceu o Guara-
ni do Paraguai por 2 a 0.

Com um Beira-Rio lotado, e logo 

aos quatro minutos, o experiente 
volante uruguaio Arévalo Ríos ten-
tou recuar para o goleiro da seleção 
argentina Guzmán, mas Nilmar des-
viou o passe. D’Alessandro recolheu 
a bola e bateu reto, no canto esquer-
do para marcar o que fez os mais de 
41 mil colorados festejar e deixou os 
mexicanos boquiabertos com a rapi-
dez.

Mas a turma de Rafael Sobis ain-
da teria uma surpresa a mais. Aos 
nove minutos, a bola se ofereceu 
para Valdívia, na ponta direita da 
grande área. O cabeludo camisa 29 
chegou chutando, a bola desviou no 

corpo de Ayala, que tentou salvar de 
carrinho, subiu, enganou Guzmán e 
caiu às costas do goleiro. E dentro 
do gol: Inter 2 a 0. Para a alegria de 
Enrique Carrera, o substituto do sus-
penso Aguirre à beira do gramado.

O problema é que o 2 a 0 parecia 
ter deixado o Inter bem satisfeito. 
Cedo demais. Aos 22, Sobis cruzou 
na área e o zagueiro Ayala subiu so-
zinho para desviar de cabeça e des-
contar para 2 a 1 — o Inter sofreu um 
gol que defi nitivamente não estava 
nos planos.

Tigres 2015 - Rafael Sobís, Omar Salgado, Edgar Iván Solís, Israel Jimenez, Alsonso Zamora, Hugo 
Isaac Rodríguez, Dieter Villalpando, Jonathan Espiritcueta, Abraham Carreño, Enrique Esqueda  e 
Amaury Escoto. 

Com direito a golaço, River fura retranca do 
Guaraní e fi ca mais próximo da fi nal

Argentinos vencem rival que ainda não havia sofrido gols no mata-mata e fi cam mais perto de voltarem à 
decisão da Libertadores após 19 anos. Rodrigo Mora faz pintura por cobertura

O JOGO
Estava difícil passar pelo blo-

queio do Guaraní. Corinthians e 
Racing não conseguiram, e os para-
guaios seguiam sem sofrer gols no 
mata-mata desta Libertadores. O Ri-
ver Plate também sofreu para furar a 
retranca, é verdade. Só que Mercado, 
em jogada de bola parada na etapa 
fi nal, conseguiu passar pelo bloqueio 

e abriu o caminho para a vitória por 
2 a 0, na terça-feira, no Monumen-
tal de Nuñez, pela partida de ida da 
semifi nal da Libertadores. Rodrigo 
Mora, com um golaço por cobertura, 
fechou a conta de maneira brilhante

RIVER HÁ 19 ANOS LONGE 
DA FINAL

O River não disputava uma se-
mifi nal de Libertadores desde 2005, 

quando tinha Marcelo Gallardo 
(atual treinador), Lucho González 
(hoje de volta ao clube) e um jovem 
Javier Mascherano na equipe. A úl-
tima decisão faz ainda mais tempo: 
os Millonários não disputam o título 
continental desde 1996, quando le-
varam a taça após superarem o Amé-
rica de Cali, da Colômbia.

Os jogadores do River Plate, da Argentina (fora da ordem): o goleiro Barovero (de verde), Mercado, Maidana, 
Funes Mori, Vangioni, Sánchez, Ponzio, Kranevitter, Rojas, Mora e Teo Gutiérrez, durante a segunda partida 
contra o Cruzeiro, válida pelas quartas de fi nal da Copa Libertadores da América 2015.

Cristiane dá show e Seleção Brasileira goleia 
o Equador por 7 a 1 no futebol feminino

Camisa 11 da Seleção marcou cinco gols e comandou virada em Toronto

Cristiane não marcou nenhum gol 
para a Seleção Brasileira durante a Copa 
do Mundo de futebol feminino, em junho. 
Na quarta-feira, o incômodo jejum da ata-
cante com a camisa do Brasil chegou ao 
fi m. Cristiane marcou cinco gols no mas-
sacre brasileiro por 7 a 1 sobre o Equador, 
no Estádio Pan-Americano de Hamilton.

Além dela, Mônica e Maurine foram 
às redes para completar a goleada, que 
veio de virada após Denise Pesantes inau-
gurar o placar para as equatorianas logo 
aos quatro minutos de jogo.

O resultado praticamente garante a 
equipe verde e amarela nas semifi nais 
da competição. Para confi rmar de vez a 
vaga, espera pelo duelo entre Canadá e 
Costa Rica. Uma vitória do time da casa 
classifi ca a equipe comandada por Vadão, 
que volta a campo neste domingo, para 
fechar a fase de grupos diante das cana-
denses, a partir das 21h35 (de Brasília).

O jogo - O Equador abriu o placar 
logo aos quatro minutos. Em uma pane 
no sistema defensivo brasileiro, Denise 
Pesantes tocou na saída da goleira Lu-
ciana e foi às redes. A equipe comandada 
por Vadão partiu para o ataque e chegou 
ao empate aos 16, em um lance cheio de 
polêmica.

A goleira Berruz soltou um chute 
desferido por Thaisa de fora da área e foi 
atingida por entre as pernas por Formi-
ga. A arbitragem não marcou falta e, na 
sequência, Mônica empurrou para as re-
des. Após o lance, Berruz teve de receber 
atendimento médico no gramado.

O empate deu ânimo ao time brasilei-
ro, que passou a atacar com mais frequ-
ência e pressionar em busca da virada. A 
pressão surtiu efeito aos 43 da etapa ini-
cial, quando Cristiane recebeu cruzamen-
to de Formiga e tocou de cabeça para o 
fundo do gol. Na comemoração, a atacan-

te brasileira mostrou alívio, já que passou 
em branco durante a Copa do Mundo.

Na segunda etapa, a Seleção Brasilei-
ra continuou dominando o jogo, e aumen-
tou a vantagem aos 10 minutos. Cristiane 
recebeu cruzamento da esquerda e tocou 
de perna esquerda para enterrar de vez a 
má fase e ampliar o placar, que virou go-
leada aos 21, com mais um tento da ata-
cante brasileira, aproveitando assistência 
de Raquel.

Quatro minutos depois, Cris marcou 
mais um, desta vez após lançamento de 
Maurine na segunda trave. Pouco antes 
de ser substituída, a máquina de gols bra-
sileira ainda deixou mais um, novamente 
de cabeça. Mesmo sem a artilheira, ainda 
cabia mais. Aos 37, Maurine bateu falta 
do meio da rua e contou com a sorte para 
comemorar o sétimo gol do Brasil na par-
tida.

Em pé: Mônica, Formiga, Cristiane, Rafaelle e Luciana; Agachadas: Andressa, Andressa Alves, 
Tamires, Marta, Fabiana e Thaisa. (Foto: Globo Esporte).

ESQUADRÃO - OS IMORTAIS

PALMEIRAS - CAMPEÃO PAULISTA DE 1994 - Em pé: Mazinho, Cláudio, Cleber, Gato Ferna-
dez, César Sampaio e Antonio Carlos; Agachados: Evair, Rincón, Edílson, Roberto Carlos e Zinho.

Santos, campeão libertadores 2011.  Em pé: Rafael, Edu Dracena, Durval, Danilo, Paulo Henrique 
Ganso e Arouca. Agachados: Zé Eduardo (Zé Love), Neymar, Adriano, Léo e Elano.



PÁGINA  04 A  GAZETA SÁBADO, 18 DE JULHO DE 2015

FLASHES DE HOMENAGENS EM SESSÃO 
SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL

SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR DR. EDÚ FENERICH

Composição da mesa ofi cial de homenagens: Dr. Dorival Martins de Andrade, Drª Mirela Ficher Senô - representando o prefeito municipal Raul 
Girio, Dr. Edú Fenerich - Presidente da Câmara Municipal, professor Jairo - representando Rotary Club e professor Dr. Luiz Carlos Beduschi



PÁGINA  05A  GAZETASÁBADO, 18 DE JULHO DE 2015

  Sobre  o  lema  rotário: “Seja 
um  presente  para o  Mundo”, acon-
teceu  no  dia  30  de  junho  a  posse  
da  nova  diretoria  do  Rotary  Club  
de  Jaboticabal,  sendo  empossada 
como  presidente Selma Grossi e  
seu  conselho  diretor, e  juntamen-

POSSE  DA  NOVA  DIRETORIA  DO  
ROTARY  CLUB   DE   JABOTICABAL 

PARA O  ANO  ROTÁRIO 2015/2016
te  à  posse  da  nova  diretoria  da  
conceituada  CASA  da  AMIZADE, 
um  segmento  da  família  Rotária,  
que  tem  se  destacado  em  nossa  
sociedade pelos  relevante  serviços  
prestados à  comunidade,  que  esta-
rá  sobre  a presidência  de Nereida 
de Abréu  Souza Lanza e seu conse-
lho  diretor. Nereida é destaque  em  
nossa  sociedade pelo muito que faz  
por  nossas Entidades: como  tesou-
reira no  Lar  Acolhedor  São Vicen-
te de Paulo e secretária nos anos  de  
2008 a 2013; também  tesoureira  do  
Jaboticabal Women’Club Interna-
cional,  atuando com  brilhantismo.

Parabéns às presidentes: Selma  
Grossi pelo Rotary Club e Nereida 
de Abreu Santos Lanza na Casa  
da  Amizade. Rotary Club Interna-
cional de Jaboticabal, uma  gran-
diosa  Organização não governam 
ental, dirigida por duas mulheres  
fantásticas, prova de que “O poder  
da  Mulher e a Mulher no Poder”  
cada dia mais ganha destaque e es-
paço.
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
GRANDE CRUZADA DE ESCLA-

RECIMENTO
- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 

DA NOVA ERA
Dando continuidade às explanações 

sobre o que É O ESPÍRITO ou de que 
cada um de nós É UM ESPÍRITO, in-
serimos em nosso livro “A CHAVE DA 
PORTA DO CÉU” está matéria propicia 
para corroborar com nossas elucidações.

As Igrejas (da católica às evangélicas 
e demais ramifi cações cristãs) preconi-
zam a sublimação da religiosidade dentre 
a humanidade pelas lições de Jesus, que 
veio até a Terra, corporalmente, ou como 
diríamos aos cépticos e incrédulos, veio 
pessoalmente até nós para ensinar o que 
somos, como devemos nos conduzir neste 
estágio terreno (que aliás se perfazem em 
inúmeras vezes, pois cada estágio é uma 
encarnação) e nos auxiliar na conquista 
do nosso progresso para podermos com-
preender e até sentir DEUS.

Infelizmente aproveitando-se das in-
formações parabolizadas por JESUS, e 
para seus meros interesses, ou por quere-
rem se ater exclusivamente no que da BÍ-
BLIA consta, idealizando dogmaticamente 
suas teorias, OCULTOU, (deliberada e/ou 
inconscientemente), como oculta até hoje 
as verdades reais da espiritualidade, numa 
sucessão enganosa dos fatos naturais e 
imutáveis do UNIVERSO QUE É: DEUS!

Daí porque o abandono da religiosi-
dade assustadoramente grande em nossos 
tempos, se bem a vertiginosa “volta” aos 
templos religiosos, que podemos verifi car 
nestes últimos anos – mais uma prova dos 
“fi ns de tempos” preconizado na própria 
Bíblia. Numa comparação ideológica, 
podemos dizer que o conhecimento, no 
aspecto de discernimento da atual hu-
manidade, em termos universais, pelos 
parâmetros terrenos quanto aos assuntos 
da espiritualidade (a plêiade de seres hu-
manos que constituem os personagens 

A LEI DA ENCARNAÇÃO E DESENCARNAÇÃO
deste ciclo), é tal qual a de um bebê en-
gatinhando. 

Porém essa pequena grande evolução 
dentro do nosso tempo, ou seja, nestes 
últimos 2.000 anos, não foi devidamente 
acompanhada pelas Igrejas. 

Convém aqui enfatizar, num adendo todo 
especial, que é, sem dúvida alguma, grandio-
so o trabalho realizado e que vêm realizando 
AS IGREJAS em outras áreas que envolvem 
a didática em prol da agregação moral das 
pessoas, cuja realização é sempre enaltecida 
pelos ilustres MENTORES SUPERIORES 
DE LUZ e pelo próprio NOSSO MESTRE 
E SENHOR JESUS.

Já sabedor, porém, dessa situação, ou 
seja, a ocultação da verdadeira realidade 
espiritual de todos nós, JESUS preconi-
zou que seria lançado aos homens (o que 
aconteceu em meados do século XIX), 
uma nova oportunidade para a obtenção 
dos incontestáveis conhecimentos sobre a 
“espiritualidade” através da TERCEIRA 
REVELAÇÃO, cujo codifi cador desta 
BOA NOVA foi ALLAN KARDEC, por-
tanto já há mais de 100 anos! 

ADENDO (1) - Há que recordar o 
pensamento do próprio Jesus, nos seus 
ensinamentos evangélicos, quando deixa 
bem claro que “no fi m dos tempos seria 
dita toda a Verdade”. E o Mestre ainda 
acrescentou: “Mas o Consolador, que é o 
Espírito Santo, a quem o Pai enviará em 
meu nome, vos ensinará todas as coisas 
e vos fará lembrar de tudo o que tenho 
dito” (João, XIV-17-26). Alhures, ainda 
disse Jesus: “Conhecereis a Verdade e a 
Verdade vos libertará”.

ADENDO (2) - “O próprio Allan 
Kardec viveu mais de três milênios pere-
grinando pelos vários templos e povos do 
passado, a fi m de condensar a velha inicia-
ção e ofertá-la à massa comum, na forma 
do Espiritismo, doutrina acessível a todas 
as mentalidades, como também o é o en-
sinamento de JESUS. É um dos recursos 
com que DEUS provê a seus fi lhos, à últi-
ma hora, quando já falham todos os esfor-
ços mais complexos da “auto iniciação”!

(Ensinamentos apresentados por RA-
MATÍS, no livro MENSAGENS DO AS-
TRAL- pgs. 286 e 300). 

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 dan-
do sequência ao conteúdo deste livro, 
que serve para um conhecimento mais 
perto do possível para que a pessoa em 
dúvida sobre a nossa imortalidade possa 
ter meios para ver que SOMOS TODOS 
UM COM DEUS e, assim, nós vivemos 
eternamente. A próxima matéria terá por 
título: “TUDO QUE MORRE AQUI RE-
NASCE ACOLÁ”. - LUZ & PAZ

Autor: 
Nilson Alves Rigo

Quando eu te encontro,
Bate forte meu cora-

ção...
Ele já curtiu com você,
Dias de grande pai-

xão.
Hoje está carente... 
Vivendo na solidão!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Vendo ponto comercial 
No centro. Salgaderia e lanchonete. Ótima locali-

zação. Completo e pronto para trabalhar. Interessados 
entrar em contato pelos telefones:
 (16) 3203 5452, (16) 3204 8858 e (16) 99281 2305. 

Jairce ou José Roberto.

Comunico o Extravio de 60 talonários de notas fi scais de ser-
viços, série A, numerados de 0001 a 3000, tipo bloco, autoriza-
ção nº 36 na data de 15/04/2008 e N° 36 de 16/04/2009, da Em-
presa VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S/A, inscrita sob 
o CNPJ nº 96.824.594/0135-36, inscrição municipal nº 115.633, 
sita à rodovia SP253, s/n – km 01 - letra B – zona rural , Jabo-
ticabal/SP, cep 14.877-000, por seu procurador Cristiano Santos 
de Andrade, rg nº 28.345.573-1, e cpf nº 185.137.688-71 . JA-
BOTICABAL, 07/2015.

CERÂMICA STÉFA-
NI S/A, torna público que 
requereu da CETESB a  
Renovação da Licença de 
Operação  para fabricação 
de Filtros de Cerâmica ou 
]Barro Cozido, sito à Ave-
nida Major Hilário Tavares 
Pinheiro nº 1388, Bairro 
Sorocabano,Jaboticabal/SP.

MODELAÇÃO STILUS 
LTDA-ME,  torna público 
que recebeu  da  CETESB 
a Renovação da  Licença de 
Operação nº52001723, válida 
até 14/07/2017  para  produ-
ção de alumínio fundido em 
formas e peças na Avenida  
Pércio da Rocha Neves nº 
140, Distrito Industrial Bruno 
Verardino, Jaboticabal - SP.

A. DE ARAUJO ME, torna 
público que requereu na CE-
TESB de forma concomitante 
a Licença Prévia e a Licença 
de Instalação para FABRI-
CAÇÃO DE BICICLETAS E 
TRICICLOS NÃO MOTO-
RIZADOS, PEÇAS E ACES-
SÓRIOS, sito à Avenida Jaime 
Ribeiro, 319 - Box 9 - Bloco 
B - Vila Industrial - CEP.: 
14.883-125 - Jaboticabal/SP.

COPLANA - COOPERA-
TIVA AGROINDUSTRIAL, 
torna público que requereu 
da CETESB a renovação 
das licenças de operação nº 
52001036 e nº 52001125 para 
fabricação de amendoim des-
cascado, sito à Rodovia SP 
333, Km 12,750 metros - Co-
hab - Jaboticabal /SP.

A USINA SANTA ADÉ-
LIA S/A, torna público que 
requereu na CETESB de 
forma concomitante a Li-
cença Prévia e a Licença 
de Instalação para Posto de 
Abastecimento, sito à Ro-
dovia SP 326, Km 332 na 
Zona Rural, Jaboticabal/SP.
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