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Educação e harmonia 

exemplifi cam 

recursos da felicidade

Segurança é uma fi losofi a 

agregada ao respeito 

incondicional

Solidariedade e trabalho profícuo 

geram exemplos dignifi cantes

 
O Governo do Estado de 

São Paulo divulga mudan-
ças na legislação antifumo. 
A partir de 7 de agosto está 
proibido fumar em ambien-
tes fechados de uso coletivo 
como bares, restaurantes, 
casas noturnas e outros es-
tabelecimentos comerciais. 
Mesmo os fumódromos em 
ambientes de trabalho e as 
áreas reservadas para fuman-
tes em restaurantes fi cam 
proibidas.

A nova determinação pre-
vê multa e, em caso de des-
respeito à lei, o valor será 
cobrado em dobro. “O Pro-
con está acompanhando de 
perto as mudanças e será 
responsável pela fi scaliza-
ção. Pedimos a compreen-
são dos comerciantes e prin-
cipalmente dos fumantes”, 
afi rma o coordenador do 
Procon, Rodrigo Manollo 
Pereira.

Para mais informações, o 
comerciante pode acessar o 
site criado com informações 
sobre a lei (http://www.
leiantifumo.sp.gov.br). O 
telefone do Procon é (16) 
3204-3500. 

PROCON orienta sobre mudanças na lei antifumo 

Novo projeto proíbe inclusive os populares fumódromos

Mais um ponto para Jabotica-
bal. Depois de ter sido apontada 
como uma das 50 melhores cida-
des para se viver, entre os mais 
de 5600 municípios brasileiros, 
pela revista IstoÉ, e ter sido esco-
lhida como uma das 300 cidades 
do Brasil que receberão a Tocha 
Olímpica, Jaboticabal continua 
tendo motivos para comemorar: 
o Aterro Sanitário Municipal re-
cebeu da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb), 
pela primeira vez desde sua fun-
dação (1999), a nota “10” na 
avaliação da qualidade de sua 
operação.

Aterro Sanitário de Jaboticabal recebe nota 10 da Cetesb
A Cetesb realiza de maneira 

rotineira, levantamentos e ava-
liações das condições ambientais 
e sanitárias dos locais de dispo-
sição fi nal dos resíduos sólidos 
urbanos gerados nos 645 muni-
cípios que compõe o Estado de 
São Paulo. Por meio da metodo-

logia de avaliação do Índice de 
Qualidade de Resíduos – IQR, 
a Companhia Ambiental organi-
za e sistematiza as informações 
sobre geração e disposição fi nal 
dos resíduos sólidos, de modo a 
compor o Inventário de Resíduos 
Sólidos Domiciliares, publicado 

anualmente.
Os critérios de pontuação 

da metodologia IQR levam em 
consideração, por exemplo, as 
condições de portaria, balança 
e vigilância; o isolamento físico 
e visual do Aterro Sanitário; a 
compactação dos resíduos; o re-
cobrimento diário dos resíduos; 
a proteção vegetal; o afl oramento 
de chorume no maciço de lixo; 
a impermeabilização do solo; a 
drenagem do chorume e dos ga-
ses; o monitoramento das águas 
subterrâneas; o monitoramento 
geotécnico; a presença de cata-
dores; a presença de aves e ani-
mais; dentre outros aspectos. Até 
mesmo no ano de inauguração do 
Aterro Sanitário de Jaboticabal, 
em 1999, quando as instalações 
se encontravam “novinhas em 
folha” o Aterro não havia obtido 
a nota máxima na avaliação da 
CETESB. Antes de 1999 o muni-

cípio dispunha seus resíduos em 
lixão a céu aberto.

As informações são da equipe 
multidisciplinar da Reúsa, em-
presa que, sob gestão do Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (Saaej), opera o 
Aterro Sanitário desde abril de 
2014. A Reúsa é uma empresa de 
Saneamento Ambiental de Jabo-
ticabal, genuinamente jabotica-
balense, que possui atualmente 
em seu quadro 26 funcionários. 
Foi fundada em janeiro de 2007, 
pelos então sócios Paulo Affonso 
Bellingieri (in memorian), Paulo 
Henrique Bellingieri e Luiz Gus-
tavo Toloi de Almeida. A opera-
ção do Aterro Sanitário fi ca sob a 
supervisão técnica do engenheiro 
Paulo Rogério Fávero.

A comemoração desta con-
quista, portanto, não é só da Pre-
feitura de Jaboticabal e do Saaej, 
mas também da Reúsa que lem-

bra que para se ter ideia da impor-
tância e da grandiosidade deste 
feito, Jaboticabal integra o seleto 
grupo de apenas três municípios 
que operam aterros municipais, 
que obtiveram a nota máxima no 
IQR, sendo eles também a cidade 
de Jales e a cidade de Jacareí. Isto 
de um total de 645 municípios do 
Estado. “Mesmo diante de uma 
situação caótica na economia na-
cional, a Prefeitura de Jabotica-
bal tem mantido a qualidade de 
vida da população. Eu e minha 
equipe nos esforçamos para fazer 
com que a cidade honre os títulos 
que tem recebido, sem, no entan-
to, promessas vazias e mau uso 
do dinheiro público. Com hones-
tidade, criatividade, responsa-
bilidade e transparência vamos 
driblando a crise e fazendo com 
que nossa querida Jaboticabal fi -
que cada vez melhor”, encerra o 
prefeito Raul Girio.

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer (Secel), realizou de 21 a 23 
de julho, o X Fórum de Educação 
de Jaboticabal, que aconteceu na 
Sociedade Filarmônica Pietro 
Mascagni, com uma programa-
ção bem completa e dinâmica.

Participaram do Fórum, o pre-
feito Raul Girio, a primeira-dama 
e presidente do Fundo Social de 
Solidariedade (FSS), Cidinha 
Girio, o secretário de Educação 
Cultura, Esporte e Lazer, Cesar 
Esper, o chefe de gabinete da Se-
cel, Paulo Henrique Francisqui-
ni, o Cocão, entre outros.

Os temas abordados durante 
o evento foram: “A arte de trans-
formar menos em mais na edu-
cação”,  com Dalmir Sant’Anna; 
“Professores Inesquecíveis: O 
Poder do Conhecimento e da 
Emoção na Sala de Aula, Desen-

Conhecimento e entretenimento marcaram o 
X Fórum de Educação 

volvendo seus Talentos”, com o 
professor Alexandre Gobbo.

No segundo dia aconteceram 
as Ofi cinas Uno para os profes-
sores das EMEBs Edgard Palma 
Travassos e Coronel Vaz.

No encerramento, a profes-
sora. Dra Zita Lago, ministrou a 
palestra “Perspectivas atuais em 
educação”, destacando o impor-
tante papel da educação nos dias 
de hoje. “Ficamos muito felizes 
de estar com pessoas muito sim-
páticas, professores tão participa-
tivos e interessados. Efetivamen-
te trouxemos uma mensagem de 
que educação é um ato de amor e 
que nestes tempos tão conturba-
dos que vivemos, nós precisamos 
unir forças e tentar pensar que é 
possível fazer um país melhor e 
que a educação é um dos cami-
nhos. É essa a mensagem que 
quero deixar para Jaboticabal e 
às cidades da região que tenho 

muita estima, além do nosso es-
tado. Parabéns aos organizadores 
de Jaboticabal”, disse ela.

O prefeito Raul Girio co-
mentou sobre a importância do 
Fórum para Jaboticabal. “É pela 
educação que aprendemos a nos 
preparar para a vida, por meio 
dela, garantimos nosso desen-
volvimento social, econômico 
e cultural. Quero aproveitar a 
oportunidade para agradecer e 
parabenizar à Secel pela organi-
zação do Fórum. Agradeço todos 
os quase 700 participantes, en-
volvendo professores e educa-
dores que prestigiaram e apren-
deram muito com as palestras. 
Vocês estão todos de parabéns”, 
conclui o prefeito Raul Girio.

O encerramento do Fórum foi 
marcado pela excelente apresen-
tação do  Espetáculo Sananab da 
Cia Pé de Chinelo, descontraindo 
todo o público presente

11ª COPA FUTSAL DOS 
COMERCIÁRIOS DE JABOTICABAL

Benedito Oclávio Frizzas - Presidente do Sindicato dos Comerciários, ao centro, 
ladeado por integrantes da equipe Gelo Macri - EQUIPE CAMPEÃ. Maiores detalhes 
na página 08.
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P/ PROFESSOR BENÊ

Para o amor fl orescer à luz da nossa 
presença, tem que ser forte o bastante 
para que nada nos torne fracos no modo 
de julgar, pensar e realizar desejos, que 
não contribuem para um relacionamento, 
onde exista um amor verdadeiro. Às ve-
zes injetamos  fontes negativas em nossas 
mentes, levando a fazermos comparações  
com terceiros, que intenções  das melho-
res  possíveis, cada um tem seu KARMA 
com provas em caráter completamente 
diferente, existindo créditos e débitos a 
serem  julgados e alienados para o bem 
ou para o mal. Nós não somos levados 
pela mesma onda negativa, porque den-
tro de nós existe o amor. Nós não somos 
iguais, não cabe comparações  nas ações 
e reações, dentro do modo de vivermos 
e de agirmos, diante dos problemas cria-
dos por nós, semelhança que vem à toda 
diante dos encarnados e desencarnados.
Não nos cabe um julgamento que difere 
nos acontecimentos que acontecem com 
os outros, onde os modos de vivermos 
são bem diferentes, que precisam ser 
julgados de formas e conteúdos que não 
atrapalhem o relacionamento de seres, 
que se conhecem numa ajuda mútua, num 
relacionamento a curto e a longo prazo. 
O que importa é o grau de intensidade 
do amor, na ligação natural de comporta-
mento, valendo muito a intenção nos atos 

COMO JULGAR O AMOR
praticados.  

O  julgamento de hoje está muitas ve-
zes em contradição com os ontem. Tudo 
pode chegar a um denominador comum, 
quando houver um entendimento que tem 
que ser questionado e estudado, para não 
chegarmos a um resultado negativo, que 
não constrói nada, só prejudica-nos, le-
vando a tirar conclusões  que nos deixam 
cair em contradições e fontes de orienta-
ções adversas e negativas. Às vezes faze-
mos muita confusão sobre os fatos que 
acontecem, infl uenciados por espíritos 
desencarnados, que não concordam com 
o modo de vivermos, agirmos e pensar-
mos, querendo que exista um fundamento 
de separação e não de união. O amor nas-
ce como uma semente, que cresce com o 
poder  da união de espíritos, que se unem 
no tempo dos sonhos, ilusões  e se trans-
forma para a eterna aventura de nascerem  
- para juntos formarem elos de luzes, que 
brilham para iluminarem os caminhos  
que nos levam a DEUS.        

JESUS  É O EXEMPLO DE AMOR 
E DO PERDÃO.                                   

A coragem tem de estar dentro de nós, 
para enfrentarmos as difi culdades que 
aparecem diante de nossas vidas, no tra-
balho, nos relacionamentos, na família, 
onde devemos  ter disciplina, educação. 
O esforço tem que  existir, para  vencer-
mos o mundo das ilusões e nascer as rea-
lidades. O amor é luz eterna da sabedoria. 
Quem ama, compreende, perdoa, trabalha 
para um mundo melhor. Devemos enten-
der os semelhantes, cultivando o amor - 
auxiliando em silêncio as situações que 
se apresentam, para encontrarmos os re-
sultados positivos que a cada passo nasce 
nos corações, bem formados. São fl ôres 
e frutos na árvore da vida, mas o amor 
é a raiz eterna, que  cresce com vontade 
de encontrar, o caminho duradouro da fé, 
esperança e caridade, que brilham no céu 
das  ilusões.    

O AMOR É UM CAMINHO SEGU-
RO.       

COMO CAMINHEIROS DO BEM,        
SEREMOS ETERNOS VIAJANTES.        

O AMOR NASCEU ONTEM, VIVE 
HOJE E NUNCA MORRE!

É difícil encontrar alguém que não 
esteja apressado com alguma coisa. Está 
parecendo uma historia de contos de fa-
das, do coelhinho da Alice no país das 
maravilhas que só vivia olhando no reló-

NÃO SE APRESSE
gio e correndo sem parar. As pessoas não 
têm mais tempo para nada, estão sempre 
com pressa e querendo tudo muito rápido, 
não querem saber de esperar. Isso é muito 
ruim, porque tem roubado a paciência e a 
paz de muitas pessoas. Se elas soubessem 
esperar, com certeza teriam o de melhor 
de Deus, e não teriam que enfrentar as 
desilusões e as grandes difi culdades que 
acabam encontrando no meio do cami-
nho, porque o Senhor conhece todas as 
coisas e todos os caminhos. O Nosso 
Deus tem tudo sobre controle e nada 
acontece sem a Sua permissão. Ele só 
quer que nós tenhamos paciência e calma 
para aproveitar todas as coisas boas que 
Ele já preparou. Quantos que não estão 
decepcionados porque tomaram decisões 
sem esperar o momento certo, pensando 
que estivessem fazendo um grande negó-
cio e depois descobriram da pior maneira 
que estavam errados e não conseguiram 
reverter a situação. A pessoa apressada 
só faz o que não deve e nunca chega a 

nenhum lugar. O rei Saul foi um homem 
muito apressado e de pouca paciência. 
Deus tinha ungido ele para ser um gran-
de rei sobre os fi lhos de Israel. O rei saiu 
para lutar contra os fi listeus e o Profeta 
Samuel disse para o rei que quando ele 
chegasse ao lugar da batalha deveria es-
perar por ele durante sete dias, para ele 
oferecer o sacrifício e as ofertas de paz ao 
Senhor Deus. O rei até que esperou, mas 
Samuel não chegou no tempo determina-
do e os que estavam com ele para lutar 
começaram a fi car apavorados, e nada 
do Profeta.  O rei Saul fi cou com muito 
medo e pensando o porquê o profeta não 
havia chegado. Então ele se apressou em 
fazer o sacrifício, mas justamente quan-
do ele terminou de oferecer o sacrifício, 
Samuel chegou, e Saul saiu ao seu en-
contro para o saudar. Porém, Samuel per-
guntou: O que você fez? Ele respondeu: 
Quando vi que meus homens estavam se 
espalhando, e que o senhor não chegava, 
no prazo marcado e os fi listeus estavam 
prontos para batalha, eu disse para mim 
mesmo: Os fi listeus estão prontos e eu 

ainda não pedi a ajuda de Deus. Por isso, 
senti a necessidade de oferecer o sacrifí-
cio, sem esperar a sua chegada. Samuel 
disse: Você agiu como um tolo. Você 
desobedeceu ao mandamento do Senhor. 
Ele tinha planos de fazer você e os seus 
fi lhos reis sobre Israel para sempre, mas 
você foi muito apressado. (Leia I Samuel 
13 8 aos 23). O rei Saul perdeu o reina-
do e todas as bênçãos, porque não teve 
paciência de esperar, assim acontece com 
todas as pessoas que estão sempre com 
pressa e não querem esperar de jeito ne-
nhum. Elas nunca conseguem chegar a 
desfrutar a paz verdadeira e estão sem-
pre perdendo alguma coisa. Quantos que 
já não perderam grandes oportunidades, 
porque não quiseram saber de fi car espe-
rando. Não faça como Saul que se deixou 
levar pelo medo e se apressou, e tomou 
decisões erradas. Tenha paciência que 
tudo vai dar certo. 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.         facebook      cate-
dral_dopovodedeus@hotmail.com         

As pessoas que se enredam em rela-
cionamentos amorosos desse tipo têm 
grande difi culdade de se desvencilhar 
dos laços que as prendem ao seu algoz, 
porque este tende a se fazer de vítima, de 
modo que a verdadeira vítima se sente 
culpada. Trata-se, muitas vezes, de uma 
situação de risco. Em caso de separação, 
vale sempre a pena procurar antes um ad-
vogado.

O marido é um “tranqueira”; escanda-
liza; desqualifi ca a parceira; é agressivo; 
tem comprometimentos fi nanceiros; dá 
motivos para que se duvide de seu caráter 
e assim por diante, mas, mesmo azucri-
nada e insatisfeita, a mulher  permanece 
ao seu lado. A terceiros, argumenta: “No 
fundo, ele tem bom coração” — não se 
dá conta de que é com a superfície e não 
com o fundo do parceiro que ela se rela-
ciona. O oposto também ocorre. A mulher 
é infernal. Não dá trégua. Queixa-se. Re-
clama de tudo. Cobra em todas as moe-
das. Exige. Nada oferece. Faz o parceiro 
parecer o “ó do borogodó”, ao passo que 
se divulga como maravilhosa. É ferina, 
perversa. O cara permanece com ela. “É 
uma boa mãe para as crianças”, acredita.

Relações tóxicas como essas não são 
exclusividade de casais. Ocorrem em 
quaisquer ligações pessoais (familiares, 
de trabalho, em sociedades comerciais 
etc.), porém a incidência nos relaciona-
mentos amorosos salta aos olhos. O que 
determina, afi nal, que as pessoas sejam 

Relação tóxica não traz nada de bom e às vezes se torna perigosa

capturadas e mantidas em situações como 
as descritas acima? Há saída para esse 
tipo de cativeiro? 

É fato que os envolvidos sentem-se 
mais fortes quando pensam sobre o as-
sunto. À medida que conseguem se posi-
cionar com certo distanciamento, enxer-
gam perfeitamente o pernicioso roteiro 
que ajudam a encenar. Uma vez dentro 
do contexto confl itivo, porém, voltam a 
se deixar enredar. Por que isso acontece?

Para chegar a uma resposta, é funda-
mental que se entenda a dinâmica de tais 
relacionamentos. Em geral, ela conta com 
alguns dos componentes a seguir:

1. O algoz é capaz de suscitar no outro 
terríveis sentimentos de culpa (sentimen-
tos que ele próprio, aliás, geralmente não 
experimenta). Isso explica boa parte do 

aprisionamento. “Como posso me ausen-
tar deste relacionamento, se sou devedor?”

2. Tudo, na relação, se polariza, sen-
do que cada parceiro se incumbe de de-
sempenhar papel de um dos polos: um 
é devedor e o outro, credor; um detona 
quaisquer valores, o outro é ético; um é 
descuidado, o outro, cuidadoso; um bar-
bariza, o outro tem especial requinte. O 
cuidadoso, sensato e requintado se sente 
pessoalmente responsável por manter 
inteiro o sistema relacional. A fantasia é 
que, caso se retire, obrigará o conjunto a 
ruir. E ele não tolera arcar com essa res-
ponsabilidade.

3. A vítima experimenta dúvidas a 
respeito de sua própria leitura dos fatos, 
bem como de sua saúde mental. Embora 
perceba a situação muito bem e não co-
meta distorções, a contundência da de-
sautorização do outro é de tal porte que 

A História contínua do Comunismo 
como Movimento Social Moderno come-
ça na Ala Esquerda da Revolução Fran-
cesa. Uma linha direta de descendência 
liga a Conspiração dos Iguais, de Babeuf, 
através de Buonarroti, às Sociedades 
Revolucionárias de Blanqui na década 

REFLEXÃO  –  MOVIMENTO  “AINDA”  UTÓPICO
de 1830; e estas, por sua vez, através da 
“Liga dos Justos” (mais tarde, “Liga Co-
munista”) dos exilados alemães que nelas 
se inspiraram, a Marx e Engels, que redi-
giram o Manifesto Comunista em nome 
da Liga. 

Era natural que a projetada “Bibliote-
ca” de Marx e Engels (1845) começasse 
com dois ramos de literatura “Socialis-
ta”: Babeuf e Buonarrroti (seguindo-se a 
Morelly e Mably), que representam  Ala 
abertamente Comunista; e os críticos es-
querdistas da  Igualdade Formal da Revo-
lução Francesa  e dos Enragés (o “Cercle 
Social”, Hébert, Jacques Roux, Leclerc). 

Todavia não era grande o interesse 
teórico pela corrente que Engels viria a 
chamar de “Comunismo Ascético, deri-
vado de Esparta” (Werke 20, p.18). Nem 
mesmo os autores Comunistas das déca-
das de 1830 e 1840 parecem ter impres-
sionado Marx e Engels como teóricos. Na 
verdade, Marx alegou que era a crueza e 
a unilateralidade desse Comunismo inci-
piente – que está no começo  – que “au-

torizava que outras Doutrinas Socialistas, 
como as de Fourier, Proudhon etc se mos-
trassem diferentes dele, não por acidente, 
mas por necessidade. Embora Marx lesse 
os textos deles  – até os de fi guras secun-
dárias como Lahautiére (1813-82) e Pillot 
(1809-77) – , é evidente que nada extraiu 
de suas Análises Sociais, que valem prin-
cipalmente por formular a luta de Classes 
como um choque entre os “Proletários” –  
assalariados – e seus exploradores.

Entretanto, o Comunismo Babouvista 
e Neobabouvista foi signifi cativo em dois 
aspectos.

Em primeiro lugar, à diferença da 
maior parte da Teoria Socialista Utópica, 
estava profundamente entranhado na ati-
vidade Política e, portanto, incorporava 
não só uma Teoria da Revolução, como 
também uma Doutrina, ainda que limita-
da, de práxis Política, de organização, es-
tratégia e tática. Seus principais represen-
tantes na década de 1830 –  Laponneraye 
(1808 – 49), Lahautiére, Dézamy, Pillot 
e sobretudo Blanqui – eram revolucio-

nários ativos. Isso, bem como a ligação 
orgânica deles com a história da Revolu-
ção Francesa, que Marx estudou intensa-
mente, tornava-os muito relevantes para o 
desenvolvimento de suas ideias. 

Em segundo lugar, ainda que a maio-
ria dos autores Comunistas fosse formada 
por intelectuais de importância secundá-
ria, o Movimento Comunista da década 
de 1830 atraía visivelmente os Traba-
lhadores. Esse fato, apontado por Lorenz 
von Stein, (Lorenz von Stein (18 Novem-
bro 1815 – 23 Setembro 1890) foi um 
Economista alemão, Sociólogo e Admi-
nistrador Público Escolar) teve especial 
atenção de Marx e Engels, que mais tarde 
recordariam o caráter Proletário do Movi-
mento Comunista da década de 1840, em 
contraposição ao caráter de Classe Média 
da maior parte do Socialismo Utópico. 
Ademais, foi desse Movimento Francês, 
que adotou o nome “Comunista” por vol-
ta de 1840, que os Comunistas alemães, 
entre eles Marx e Engels.      

Texto baseado em livro de Eric Ho-
bsbawm  

Uma nova chance para se arrepender do pecado 
O Senhor nos dá uma nova chance para nos arrependermos de nossos pecados

Acorde, meu fi lho! É hora do arrepen-
dimento. Deixe de ser “sem vergonha”! 

Por meio do batismo, o Senhor faz de 
você um consagrado.

Jesus diz: “Primeiro eu tenho que res-
gatar aqueles que eu quis como consagra-
dos. Convertam-se, comecem hoje vida 
nova. Ponha um ponto fi nal no pecado 
em sua vida, eu lhe dou a minha força, 
lhe dou meu espírito”.

O Senhor nos mostra com Suas lágri-
mas que Ele quer que todos os corações 
se toquem, Ele quer por um fi m aos peca-
dos. Você pensa e diz que não tem força, 
mas Deus é a sua força.

Não use mais desculpas, dizendo que 
é fraco, pois o Senhor é sua força. E se 
você cair, volte imediatamente para o Pai. 
Não O afaste de sua vida, porque Ele fez 
de você instrumento de Sua misericórdia. 
O Senhor lhe dá Sua graça, Sua força e 
Seu Espírito. Ponha um fi m ao pecado!

Deus os abençoe,
Seu irmão

Dia 28 de julho foi o Dia do Agricul-
tor. Inúmeros debates sobre diferentes 
aspectos, foram suscitados na mídia, em 
seminários e em diferentes atividades em   
torno da agricultura. Nenhum debate, po-
rém, tão estruturante, fundamental para o 
desenvolvimento econômico e social do 
nosso País, do que a discussão em torno 
da agricultura familiar.

Descrevo neste artigo a Agrifam, mas 
inicio já com uma consideração: trilha-
mos o caminho dos que não aceitam que a 
agricultura familiar seja entendida como 
uma coisa de amadores enquanto há um 
outro setor, a chamada agricultura empre-
sarial, que trata “profi ssionalmente” desta 
atividade.

Para bem caracterizar nosso compro-
misso, transferi meu gabinete para Agri-
fam, Feira da Agricultura Familiar, de 31 
de julho a 2 de agosto. Durante esses três 
dias, mais de 30 mil participantes conhe-

Agricultura Familiar, profi ssional e efi ciente

cem o trabalho da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, presente com toda 
sua equipe técnica.

A Agrifam é a maior vitrine da agri-
cultura familiar e da extensão rural 
paulista por reunir novas tecnologias e 
novidades recentes que suportam e im-
pulsionam o setor para um desenvolvi-
mento rural sustentável.

O agricultor familiar é pequeno na sua 
extensão, mas é intenso do ponto de vista 
da atividade e deve ser campeão de pro-
dutividade. Deve estar à frente das ino-
vações que surgem e é este o nosso com-
promisso: uma agricultura familiar que 
seja cada vez mais efi ciente, que busque 
permanentemente a inovação, que tenha 
excelência no trato com novos cultivares, 
que tenha ineditismo nos novos equipa-
mentos, que tenha ousadia nos métodos 
de produção e que seja também solidária 
do ponto de vista da sua organização para 
poder oferecer ao consumidor produtos 
de melhor qualidade, com menor custo e 
de uma forma mais ágil. É com este con-
ceito que tratamos a agricultura familiar 
no estado de São Paulo.

O Governo do Estado de São Paulo 
aumentou a competitividade da agricultu-
ra paulista ao fortalecer organizações de 
produtores rurais, apoiando suas iniciati-
vas de negócios, investindo em tecnolo-
gia e educação justamente para diminuir 
essa distância entre Estado e o pequeno 
agricultor. O governador Geraldo Alck-
min, presente na Agrifam, tem um apre-
ço muito forte pela agricultura familiar e 
desenvolve medidas para o crescimento 
desse setor.

O pequeno agricultor busca a produ-
tividade para gerar lucro, mas também a 

preservação do meio ambiente. No mer-
cado interno brasileiro, a Agricultura Fa-
miliar é responsável por 70% dos alimen-
tos consumidos no país, e toda sua cadeia 
produtiva contribui com cerca de 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

A extensão rural contribui para este 
desenvolvimento, pois faz a ligação do 
conhecimento com os produtores rurais, 
levando inovação e as melhores técnicas 
de produzir, fazendo com que todos pos-
sam melhorar sua atividade.

É aí que entra o trabalho da Coorde-
nadoria de Assistência Técnica Integral 
(Cati). É na Casa da Agricultura que o 
agricultor irá encontrar as mais variadas 
linhas de crédito, desenvolvidas pelo 
Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap) para criar oportunidades 
e assim fazer com que a agricultura fa-
miliar continue a produzir com qualidade, 
garantindo o rendimento do produtor e de 
sua família.  

Há incentivos pelos programas Pró-
Trator, que prevê o fi nanciamento a juros 
zero, com prazo de seis anos para paga-
mento, e o Pró-Implemento, que fi nancia 
equipamentos e implementos agrícolas 
também a juros zero, via Feap.

Um outro projeto que produz resul-
tados e efi cácia grandiosos, é o Progra-
ma Paulista da Agricultura de Interesse 
Social, o PPAIS, uma iniciativa da Se-
cretaria da Agricultura e Abastecimento, 
juntamente com a Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo (Itesp), li-
gada à Secretaria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania, que visa estimular a produ-
ção e garantir a comercialização dos pro-
dutos da agricultura familiar. O Programa 
faz com que o Estado se torne o principal 

comprador dos produtos da agricultura 
familiar permitindo a melhora da quali-
dade de vida dos pequenos produtores, 
garantindo igualdade de oportunidades e 
estímulo aos trabalhadores do campo.

É importante ressaltar o cooperati-
vismo para o fomento do setor. Para o 
agronegócio, as associações são exem-
plos de entidades que se unem por uma 
causa maior, que é ajudar o pequeno e 
médio produtor. São o braço fundamental 
do desenvolvimento rural, fomentando a 
produção com qualidade e preservando o 
meio ambiente. E isso as fortalecem cada 
vez mais.

O Microbacias II é um Projeto do Go-
verno do Estado de São Paulo, executado 
pela Secretaria de Agricultura, por inter-
médio da Cati, e pela Secretaria do Meio 
Ambiente, por meio da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais 
(CBRN) para promover o desenvolvi-
mento rural sustentável e a competitivi-
dade agrícola paulista, com propostas que 
devem ser voltadas ao mercado consumi-
dor e que visem o aumento das oportuni-
dades de emprego e renda para os agricul-
tores familiares.

Essas propostas além de inovadoras 
trazem não apenas o desenvolvimento 
econômico para cada cooperativa e as-
sociação benefi ciada pelo Projeto, como 
também proporcionam um novo entu-
siasmo para desenvolverem melhor suas 
atividades.

Apoiar o pequeno e o médio produtor 
e fortalecer a agricultura familiar é ga-
rantir empregos e criar riquezas. Garantir 
alimentação mais barata e saudável para 
nossa gente!

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

Só viver em plenitude, quando se en-
tende o “viver plenamente”!

Caso não mergulhamos na vida, mor-
remos eternamente em noite escuras! 

VIVER E AMAR
Sepultamo-nos no aborto de hospício. Se-
remos fantasmas cateando muros falsos e 
inconsistentes.

Amar é consequência do entender a 
vida. Vida sem compreensão do amar não 
tem plenitude, é caminho de morte. Sem a 
compreensão do amor, seremos escravos 
da ilusão. A primeira obra da criação divi-
na foi a luz e a luz acende o amor.

Tornemo-nos fortes e enfrentaremos a 
dureza das dívidas.

Abraçamos o coração para viver a 
candência do AMOR EM PLENITUDE: 
AMOR A DEUS, AMOR A SI MESMO, 
AMOR AO PRÓXIMO! De nada valem 
as teorias da luz, se não existe o AMOR.

Afi nal, poder-se-ia apreciar uma sin-
fonia musical, extasiar-se com a belez da 
vida obturando os ouvidos, cegando os 
olhos para não contemplar a beleza da 
vida?

O próprio Deus revestiu-se da natu-
reza humana e veio morar entre nós para 
proclamar a vida vivida plena de AMOR 
A SI E AO “IRMÃO”!!!

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2015.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO 001/2015 REALIZADO NO DIA 12/07/2015.

A AAPROCOM – Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, à vista do Resultado apresentado pela CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pes-
quisas Ltda, HOMOLOGA o Processo Seletivo n.º 001/2015, para preenchimento das funções: Serviços Gerais, 
Vigia, Motorista, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo II, Educador I,Educador II, Encarregado de 
Pessoal, Técnico de Enfermagem, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Médico Generalista – 20h, 
Médico Generalista – 40h, Nutricionista, Psicólogo, Vigia – PD, Motorista – PD, Auxiliar Administrativo II – PD, 
Serviços Gerais – Afrodescendente, Vigia – Afrodescendente, Motorista – Afrodescendente, Auxiliar Administra-
tivo – Afrodescendente, Auxiliar Administrativo II – Afrodescendente, Educador I – Afrodescendente, Educador 
II – Afrodescendente, Encarregado de Pessoal – Afrodescendente, Técnico de Enfermagem – Afrodescendente, As-
sistente Social – Afrodescendente, Cirurgião Dentista – Afrodescendente, Enfermeiro – Afrodescendente, Médico 
Generalista – 20h – Afrodescendente e Nutricionista - Afrodescendente, realizado no dia 12 de julho de 2015. A 
convocação se dará de acordo com as necessidades da administração através de Edital específi co publicado em jor-
nal de circulação local e através de convocação por carta a ser emitida pela AAPROCOM – Associação de Apoio a 
Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal/SP, via correio com aviso de recebimento.

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

Jaboticabal – SP, 01º de agosto de 2015.

Winston Massaru Marumoto
Presidente

AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal
CNPJ 60.242.609/0001-07

ela chega a pensar que está louca. E, se 
está louca, é o algoz quem está “certo” e 
ela entende que deve permanecer ao lado 
dele. 

4. Por rugir, o algoz parece um leão, 
quando é rato. Insegura, a vítima acaba 
agindo como quem se sente “protegida” 
ao lado dele. 

5. Instaura-se a síndrome de Estocol-
mo, ou seja, a vítima desenvolve uma es-
pécie de compaixão para com o algoz, na 
tentativa mágica de, com isso, não mais 
ser destinatária das ações destrutivas de 
seu par. 

Existe saída para essa difi culdade tão 
terrível? Sim, existe, claro. Pela porta. Ou 
pelo aeroporto, pela rodoviária, pela esta-
ção de trem. Mas é bom advertir: antes de 
sair, será necessário a vítima procurar um 
advogado, porque o algoz pode inverter a 
situação e fazer dela o bandido. Cuidado. 
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Sport supera Chelsea, Real e Barça, atropela 
gigantes e vira ‘maior mandante do planeta’

Sensação do Campeonato Brasi-
leiro com a quarta melhor campanha 
do torneio até aqui, o Sport tem um 
trunfo em especial que justifi ca a boa 
campanha: o fator casa. As 27 par-
tidas de invencibilidade como man-
dante dão ao time pernambucano o 
título de atual “maior clube do pla-
neta” no quesito.

Até quarta-feira, o Sport mantém 
uma invencibilidade de 27 partidas 
atuando como mandante. São 18 jo-
gos na Ilha do Retiro, com 14 triun-
fos e quatro empates, mais nove due-
los na Arena Pernambuco, com cinco 
vitórias e quatro igualdades.

Nenhum outro clube no mun-
do possui uma série invicta tão 
grande na atualidade, ao menos 
se contabilizados os jogos oficiais 
em casa dos 50 primeiros times no 
Ranking IFFHS, um dos principais 
do planeta, além das principais 
equipes que não estão na lista. O 
levantamento foi feito pelo ESPN.
com.br.

Atrás do Sport, o time com me-
lhor invencibilidade dentro de casa 
é o Emelec, com 21 confrontos, se-
guido por São Paulo e Apoel, com 
16, Benfi ca, com 15, Porto, com 14, 
e Chelsea, com 12. Gigantes como 
Barcelona, Real Madrid, Juventus e 
Bayern de Munique também estão 
atrás da equipe do Recife.

Em entrevista à ESPN na semana 
passada, o diretor Nei Pandolfo ten-

Ranking
Time   Jogos de invencibilidade
Sport    27
Emelec   21
Apoel    16
São Paulo   16
Benfi ca   15
Porto    14
Chelsea   12
Racing    11
Barcelona   10
Cerro Porteño   10
Real Madrid   09
Atlético Nacional Medellin  08
Celtic    07
Palmeiras   07
Salzburg   06
Monaco   06
Manchester City   06
Corinthians   05
Legia Varsóvia   05
Atlético-MG   05
San Lorenzo   05
Borussia Dortmund  05
Chapecoense   04
Coritiba   04
PSG    04

tou explicar um pouco do sucesso da 
equipe que briga pelo título da Série 
A até o momento.

“O Sport oferece a todos atle-
tas uma estrutura completa, com 
centro de treinamento completo, 
oferecendo aos atletas toda a con-
dição de trabalho, musculação, 
fi siologia, fi sioterapia, nutrição 
e departamentos médico, físico e 
técnico de última geração. Equipe 

multidisciplinar, preparadores físi-
cos, auxiliares técnicos, analista de 
desempenho, todos muito qualifi -
cados e boas experiências”, disse o 
dirigente.

O Sport volta a campo no do-
mingo, na Arena Pernambuco, 
contra o Cruzeiro, para tentar 
ampliar ainda mais a série sem 
derrotas atuando como mandan-
te.

Copa Sul-Americana terá choque 
nordestino; veja confrontos

Semana passada, a Conmebol 
sorteou os confrontos da Copa Sul-
Americana, mas na prática nenhum 
jogo fi cou defi nido. Faltava terminar 
a terceira fase da Copa do Brasil , en-
tão fi cou tudo quase assim: “Brasil 8 
x Brasil 3”. Mas com os jogos desta 
semana, enfi m foi possível conhecer 
os participantes e também os duelos, 
com destaque para o choque nordes-
tino entre Bahia e Sport.

A defi nição dos participantes foi 
feita da seguinte forma: classifi ca-
ram-se os seis melhores times do 
Campeonato Brasileiro de 2014 que 
não estão disputando a Copa do Bra-
sil de 2015 - as equipes que estavam 
na Série B no ano passado também 
foram incluídas nessa lista. Portanto, 
Atlético-PR (8ª na Série A ), Sport 
(11º na Série A), Goiás (12º na Sé-
rie A), Chapecoense (15º na Série 

A), Joinville (campeão da Série B) 
e Ponte Preta (vice da Série B) fi ca-
ram com seis vagas. Mais uma foi 
distribuída para o vice-campeão da 
Copa do Nordeste , o Bahia, já que o 
campeão Ceará está vivo na Copa do 
Brasil. E outra fi cou com o Brasília, 
campeão da Copa Verde de 2014.

O único critério para o chavea-
mento dos jogos foi o sorteio livre, 
sem qualquer cabeça de chave. Com 
isso, os confrontos fi caram assim: 
Brasília x Goiás, Ponte Preta x Cha-
pecoense, Joinville x Atlético-PR e 
Bahia x Sport.

É claro que o maior destaque 
será o jogo entre Bahia e Sport, 
por serem times que já foram 
campeões nacionais. Mas Brasí-
lia x Goiás também tem alguma 
rivalidade, porque houve uma 
disputa recente entre o Distri-

to Federal e Goiás pela sede da 
Copa do Mundo de 2014. Será o 
primeiro grande confronto entre 
os dois estados desde essa polê-
mica.

Ainda não está defi nido quando 
acontecerá cada jogo. Mas os con-
frontos de ida estão previstos para 
18, 19 e 20 de agosto. Já os duelos de 
volta serão em 25, 26 e 27 do mesmo 
mês. Depois desses jogos, começará 
a fase internacional da Copa Sul-
Americana, em que apenas o River 
Plate-ARG já está classifi cado, por 
ter sido o campeão da edição passa-
da.

JOGOS DOS BRASILEIROS 
NA SUL-AMERICANA

Brasília x Goiás
Ponte Preta x Chapecoense
Joinville x Atlético-PR
Bahia x Sport

Goiais 2015 - Goleiros: Paulo Henrique, Wallace e Matheus Alves.
Defensores: Felipe Macedo, Valmir Lucas Lesionado, Alex Alves, Fred, Everton, Jonathan Bocão, 

Clayton Sales, Rafael Forster e Felipe Saturnino.
Meio-campistas: Juliano, David Lesionado, Ygor vindo de empréstimo, Rodrigo, Péricles, Patrick, 

Wiliam Kozlowski, Gimenez, Murilo, Felipe Menezes vindo de empréstimo, Liniker, Arthur, Pither e 
Diogo Barbosa.

Atacantes: Erik Seleção Brasileira Sub-20, Danilo, Lucas Coelho vindo de empréstimo, Jarlan, 
Ruan, Bruno Henrique, Carlos Eduardo e Wesley.

Os jogadores da Ponte Preta em pé (da esquerda para a direita): Fernando, o goleiro Edson Bastos, 
Ferron, Cleber e William. Agachados: Baraka, Chiquinho, Magal, Cicinho, Rido e Rodrigo Biro. 

Os jogadores do São Paulo FC em pé (da esquerda para a direita): o goleiro Rogério Ceni, Souza, 
Lucão, Rafael Toloi, Denilson e Paulo Henrique Lima, o Ganso - Agachados: Alexandre Pato, o argen-
tino Centurión, Wesley, Reinaldo e Bruno.

Maior campeão, Corinthians inicia a busca 
pelo 28º título no Campeonato Paulista

Dos 27 títulos estaduais conquistados pelo Timão, 16 aconteceram em anos ímpares

O primeiro título paulista do Alvine-
gro foi também o primeiro da história do 
futebol do clube, em 1914. Arrasador, o 
time do Parque São Jorge venceu os 10 
jogos que disputou e se sagrou campeão 
estadual. Foi então que a hegemonia co-
rinthiana começou a ser instituída. Em 
1939, o Corinthians conquistou o 11º 
Campeonato Paulista e igualou o Pau-
listano em número de títulos, para dois 
anos depois, se tornar o maior campeão 
estadual.

A partir de 1941, o Timão fi caria uma 
década sem vencer o torneio, dando espa-
ço para o Palmeiras alcançar a marca de 
12 títulos e ameaçar a hegemonia alvine-

gra. Mas o início da década de 50 nova-
mente isolaria o Corinthians na liderança 
com as conquistas de 1951, 1952 e 1954.

Novamente, um jejum de títulos daria 
ao Palmeiras a oportunidade de assumir 
o posto de maior campeão paulista. Em 
1966 – quando 12 anos já haviam se pas-
sado sem conquistas no Parque São Jorge 
-, o rival igualou novamente o Timão, 
para passar em 1972.

Com as conquistas em 1977 e 1979 e 
o bicampeonato do grupo da Democra-
cia Corinthiana (1982/83), o Corinthians 
chegou ao 19º título e novamente se tor-
nou o maior campeão estadual, iniciando 
um período de disputa acirrada pelo pos-

to. Com as conquistas de 1993 e 1994, o 
Palmeiras empatou novamente no núme-
ro de conquistas (20 a 20).

O Corinthians fez 21 a 20 em 1995. O 
time alviverde voltou a empatar em 1996 
(21 a 21). Um ano depois, o 22º título 
paulista colocou o Timão no posto que 
ocupa até hoje. Com mais cinco conquis-
tas contra apenas uma do Palmeiras desde 
então, o Timão se distanciou na liderança, 
abrindo cinco troféus de diferença.

Confi ra a lista de maiores campeões:
Corinthians - 27 títulos
Palmeiras - 22 títulos
São Paulo - 21 títulos
Santos - 20 títulos

Os jogadores do Corinthians 2005 - em pé (da esquerda para a direita): o goleiro Fábio Costa, 
Anderson, Betão, Edson e Wendell. Agachados: Coelho, Carlos Alberto, Fininho, Gil, e o argentino 
Tevez e Rosinei.

Elenco do Bahia 2015 - Goleiros: Douglas Pires, Guido Prata da casa, Jeanzinho Prata da casa 
Seleção Brasileira, Omar Prata da casa.

Defensores: Gabriel Valongo, Jailton, Robson Prata da casa, Thales vindo de empréstimo, Adriano 
Silva, Cicinho, Railan Prata da casa, Tony vindo de empréstimo, Ávine Prata da casa Capitão, Carlos 
Prata da casa, Marlon Vindo de Empréstimo, Patric Prata da casa

Meio-campistas: Bruno Paulista Prata da casa Seleção Brasileira, Lenine Prata da casa, Souza 
vindo de empréstimo, Wilson Pittoni, Yuri Prata da casa, Eduardo, Gustavo Blanco Prata da casa, João 
Paulo, Rômulo Prata da casa Seleção Brasileira, Tchô, Tiago Real vindo de empréstimo.

Atacantes: Alexandro, Jacó Prata da casa, Jeam Prata da casa, João Leonardo Prata da casa, Kieza 
vindo de empréstimo Capitão, Léo Gamalho, Maxi Biancucchi Capitão e Zé Roberto Prata da casa.
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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 

O presente Projeto de Lei tem 
a fi nalidade de coibir e previnir a 
morte de animais domésticos e evi-
tar o suicídio de pessoas que obtém 
o produto conhecido como “chum-
binho”, encontrado facilmente no 
mercado e que pode ser utilizado 
para matar animais e pessoas, in-
clusive a própria vida (no caso do 
suicídio).  

O Vereador analisando os recen-
tes e frequentes acontecimentos de 
suicídios provocados pela ingestão 
do veneno em nosso município, bem 
como a utilização deste produto para 
matança de cães e gatos, apresentou 
na Câmara Municipal, o Projeto de 
Lei que veda a distribuição e comér-
cio de Organofosforados e Carba-
matos por pet shops, casa de ração e 
similares.

Esse Projeto de Lei que está tra-
mitando na Casa de Leis, estará em 
consonância com os interesses da 
comunidade, notadamente no que 
diz respeito à dignidade da vida hu-
mana e de animais.

PROJETO DE LEI DO VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI 
PREVINE A VIDA DE PESSOAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

Centenas de pessoas se reuniram na 
Concha Acústica de Jaboticabal para 
aplaudir a sua reinauguração. A Corpo-
ração Musical Gomes e Puccini e a Big 
Band Jabuticabeira encheram o belíssimo 
espaço com música de qualidade.

Depois de ter sido palco de muitos 
festivais e de ter fi cado fechada nos úl-
timos anos, a revitalização da Concha foi 
um presente da administração do prefeito 
Raul Girio para a cultura de Jaboticabal.

“Procurei algo poético da querida du-
pla Sá e Guarabyra para contar na noite 
de festa, mas acabei descobrindo uma 
história curiosa: que um deles se apaixo-
nou por uma aluna da Unesp, o que justi-
fi cava sempre estarem por aqui. Para esta 
moça eles fi zeram a música ‘Dona’. Mito 
ou verdade, a história só vem dar mais 
poesia a este momento de mais uma con-
quista para nossa cidade”, disse o prefeito 
Raul Girio. 

Seu discurso foi ao encontro do 
sentimento das pessoas que estavam 
na Concha Acústica, emocionadas com 
tudo o que viveram por lá. “Sonhos não 
morrem, apenas adormecem na alma da 
gente. Este local onde agora estamos 
revivendo muitas emoções foi palco de 
muito mais do que apresentações mu-
sicais, festivais e espetáculos culturais. 
Foi palco de namoros, paqueras, sorri-
sos, expectativas, confraternização, rei-
vindicações, risadas, abraços e, acima 
de tudo, esperança. Esperança de toda 
uma geração por dias melhores, por 
um futuro embalado por melodias que 
marcassem a nossa história. Partituras, 
notas musicais, ritmo. Tudo isto tive-
mos neste local. Aqui nós sonhamos! E 
aqui voltaremos a sonhar! Obrigado!”, 
encerrou o prefeito, demonstrando cla-
ra emoção por tudo o que já viveu na 
Concha.

Programação:
A festa continua. Até o domingo a 

programação da Concha Acústica, gratui-
ta, é a seguinte: 

31 de Julho – Sexta-feira
20h – Coro Cantares
21h – Recital de piano e canto com 

Tiago Cruz e Denis Carvalho
1º de Agosto – Sábado
20h – Banda RG5
21h – Banda Kolt
2 de Agosto – Domingo
17h – Teatro: O velório do Zé Rai-

mundo com o grupo “Mãe tô no palco”

Momentos de muita emoção marcaram a 
noite de reinauguração da Concha Acústica
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA 
NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

Por desconhecer o próprio SENTIDO 
DA VIDA, deixamo-nos envolver pelo 
tapa-olho que nada mais é que o medo de 
descobrirmos o mistério da imortalidade!

SEJA VIVO - VIVO!
Se não se encontrou comece agora a 

se encontrar. Se já se encontrou, nunca é 
demais um ALERTA PARA A VIDA!

E assim refl etindo constantemente, 
buscando fatos, analisando-os em minu-

A VISÃO INVISÍVEL DA ESPIRITUALIDADE
dências começará a brotar em seu coração 
uma nova visão: A VISÃO “invisível” da 
ESPIRITUALIDADE, que nesta época 
está mais latente, isto é, dormente, mas 
pronto para desabrochar no inconsciente 
de cada ser da humanidade, cuja maioria 
ainda “duvida” dessa realidade, apesar 
das imensuráveis provas que Deus enseja 
revelar a todos em todos os tempos e em 
todos os momentos.

Eis mais algumas provas da EXIS-
TÊNCIA DO ESPÍRITO e da PLURA-
LIDADE DOS MUNDOS, analisando o 
seguinte: 

- Como DEUS sendo um ser tão 
grandioso, sublime e perfeito conceberia 
apenas um planeta habitado por “homens 
inteligentes” numa imensidão de tantos 
outros planetas neste sistema solar, como 
já sabemos comprovadamente pela astro-
nomia, que se compõe de outros sistemas 
solares e, isso tudo, numa só GALÁ-
XIA?! E QUANTAS GALÁXIAS EXIS-
TEM? Será então a TERRA O ÚNICO 
PLANETA DO UNIVERSO onde nós 
estamos e temos o privilégio de habitá-
lo?... Então deveríamos ser perfeitos! A 
não ser que você se considera uma per-
feição absoluta!

Não pensem, pois, que nós os habitan-
tes da Terra constituímos o único povo do 
Universo!

Se ainda até aqui você duvida da exis-
tência da PLURALIDADE DOS MUN-
DOS ou, ainda, não se convenceu de que 
é um “ESPÍRITO” então perguntamos:

- Por que existem seres humanos de 
compleição física perfeita e outros são 
excepcionais? 

- Por que monetariamente uns são ri-
cos e outros são pobres? 

- Por que uns são “bons” e outros são 
“maus”? (Devemos lembrar aqui que 
existem apenas espíritos impuros e puros, 
ou melhor ainda, seres imaturos ou madu-
ros de conhecimento interdimensional).

Portanto, se existe DEUS (neste con-
texto acreditamos que já é de sua convicta 
crença a existência D’ELE) que é a “JUS-
TIÇA INSOFISMÁVEL” como haveria 
de permitir essas diferenças físicas, mo-
netárias e morais, dentro de um só povo?

Porque privilegiar uns e desvalorizar 
outros? 

Seria isso uma justiça? Ou uma DIS-
CRIMINAÇÃO CELESTIAL?

A explicação é simples:  
A LEI DE CAUSA e EFEITO É QUE 

ESTÁ ATUANDO! Designada também 
de “CARMA”.

E é pelos sucessivos estados vibra-
tórios nos planos físicos e extra físicos 
(ASTRAL) pelo mecanismo da EN-
CARNAÇÃO / DESENCARNAÇÃO 

/ REENCARNAÇÃO, regida pela LEI 
do LIVRE ARBÍTRIO, que ao espírito é 
possibilitada a condição de se lapidar, o 
que realmente conseguirá, a partir do mo-
mento em que trilhar a LEI DO AMOR.

- Se você se acha perfeito e feliz ou 
conhece alguém aqui... seja o primeiro a 
nos apresentar. 

Mas esse alguém raramente você vai 
encontrar (a não ser Jesus, por exemplo), 
pois este PLANETA TERRA É UMA ES-
COLA.

É JUSTAMENTE O LOCAL ONDE 
ESTÃO ALOJADOS OS ESPÍRITOS 
IMPUROS EM FASE DE APRENDIZA-
DO SOBRE A ESPIRITUALIDADE, e 
cujo despertar da consciência só se obtém 
em CORPO FÍSICO, ou seja, pela DOR!  
Razão pela qual a TERRA É UM PLA-
NETA DE PROVAS E EXPIAÇÕES. 

Esta matéria é um trecho extraído do 
Livro: “A CHAVE DA PORTA DO CÉU” 
de autoria de José Augusto de Paula em 
edição digital. Na próxima matéria dare-
mos 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: “A TERRA É UM PLANETA DE 
PROVAS E EXPIAÇÕES”.

LUZ & PAZ

Locução Bala de Prata
Autor: 
Rubens Fumincelli

Entre nos há um 
abismo... 
Sem chance de 
aproximação. 
Vou acabar morrendo, 
Sem conquistar... 
Seu coração!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

MADE 
IN 

BRAZIL
Anote esse nome: 

Daniel Agnesini (32), 
modelo e mister.

Vivendo entre 
Ribeirão Preto e São 
Paulo, o ariano com 
descendência italiana 
é formado em Turis-
mo e Administração. 
Atualmente está com 
projetos profi ssionais 

no mundo da moda, 

sendo analisados 

para acontecer. O bo-

nitão já participou até 

de concurso de be-

leza no qual um dos 

que disputavam era 

do Jonas BBB, afi -

nal de contas Daniel 

Agnesini também 

tem a seu favor uma 

beleza incontestável, 

o corpo é sarado, dis-

tribuído em 1,86 de 

atitude, mas seu jeito 

sedutor e ao mesmo 

tempo carismático 

de ser, são duas das 

qualidades que mais 

chamam atenção.

Daniel mostra que 

modelo ou mister não 

é apenas um rostinho 

bonito, ele tem talen-

to transbordando nas 

veias.

Sucesso é a pala-

vra para o  futuro! 

De olho nele!

Foto:

Agradecimentos: 

Ivana Souza, Dr. Ha-

roldo José de Mattos, 

Daniel Nazário, Dr. 

André Venturelli e 

Hospital da Plástica!

Camila Bellodi... que a essência do dia 03 possa ser 
comemorada com realizações de sonhos e sucesso. Toda 
Felicidade prá você!

Mônica Braga Morgatto... que em sua trajetória haja 
sempre muitas felicidades, realizações, emoções, expec-
tativas e alegrias. Parabéns pelo DIA DE HOJE (01/08)!

Luiz Antônio Varotti, parabéns pelo seu aniversário 
a transcorrer dia 04, com a harmonia eternizada, nesta 
data tão especial. Felicidades!

Ana Regina Dias Pereira... que a felicidade brilhe 
ainda mais no dia 07, com um ano promissor, bons e 
felizes momentos. Feliz  Aniversário!

O mês de agosto é especial para a família Stigliano 
(Cecília Stigliano em 11/08) e (Rafaella Stigliano em 
06/08). Essas datas são para ser festejadas com infi nita 
sabedoria, alegria, saúde e felicidades. Parabéns!

Fábio Eduardo Oliveira... que no dia 05, haja muito 
brilho, gestos de ternura, saúde, paz e amor. Parabéns!

Toni Angelo Zeviani, que você possa compartilhar esta sublime 
data do dia 03, com familiares e amigos. Votos de Feliz Aniversário!
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A
ANDERSON ANDRÉ TEIXEIRA

(Prenotação 145.019 de 24/03/2015)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone (0l6) 3202-3015.

FAZ SABER a Anderson André Teixeira, RG nº 264547123-
SSP/SP, CPF nº 163.975.068/19, brasileiro, servidor público mu-
nicipal, residente e domiciliado em Taquaritinga-SP, na Rua Luiz 
Vieira de Carvalho, número 527, Vila de Santi, que  nos termos do 
artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômi-
ca Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imo-
biliário nº 844440591512, fi rmado em 09 de maio de 2014, garan-
tido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 09 na matrícula nº 
23.951, que grava o imóvel situado na Rua Professor Valdir Pedro 
Morano, nº 700, apartamento 305, bloco “C”, nesta cidade, vem 
lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais prin-
cipais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas 
números 07, 08, 09, 10 e 11, apurado pela credora fi duciária até o 
dia 14/05/2015, no valor total de R$2.640,19 (dois mil, seiscen-
tos e quarenta reais e dezenove centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localiza-
do à Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-
3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a 
Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$313,41 (trezentos e treze reais 
e quarenta e um centavos), referente às custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado, fi ca assegurado à credora 
fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perde a V.Sª. a propriedade do imóvel em favor 
da Caixa Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 28 de 
julho de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei di-
gitar e subscrevi.

O OFICIAL:
             

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A IGOR 
TIAGO LEPPOS THOMAZ

(Prenotação 145.656 de 13/05/2015)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone (0l6) 3202-3015.

FAZ  SABER a Igor Tiago Leppos Thomaz, RG nº 
41.235.973-X-SSP/SP, CPF nº 227.254.488/67, brasileiro, sol-
teiro, maior, motorista, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Alameda Homero Borsari, número 750, Vale do Sol, que  nos ter-
mos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa 
Econômica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nancia-
mento imobiliário nº 155551728311, fi rmado em 10 de novembro 
de 2011, garantido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 13 
na matrícula nº 8.101, que grava o imóvel situado na Alameda 
Homero Borsari, nº 750, Vale do Sol, nesta cidade, vem lhe no-
tifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, apurado pela credora fi duciária 
até o dia 23/03/2015, no valor total de R$14.064,82 (quatorze mil, 
sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sujeito à atuali-
zação monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até 
a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) 
que vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado à 
Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, 
no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-
feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencio-
nado e mais o valor de R$161,03 (cento e sessenta e um reais e 
três centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir des-
ta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado, fi ca assegurado à credora 
fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perde a V.Sª. a propriedade do imóvel em favor 
da Caixa Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 28 de 
julho de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei di-
gitar e subscrevi.

O OFICIAL:

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

Comunico o Extravio de 60 talonários de notas fi scais de 
serviços, série A, numerados de 0001 a 3000, tipo bloco, au-
torização nº 36 na data de 15/04/2008 e N° 36 de 16/04/2009, 
da Empresa VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S/A, inscri-
ta 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, 
Jaboticabal/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 
. JABOTICABAL, 07/2015.

 PNEU FORTE DO BRA-
SIL LTDA-ME, torna pú-
blico que recebeu  da CE-
TESB a Licença de Prévia 
nº 52000395 e requereu a 
Licença de Instalação para 
serviço de pneus  (recauchu-
tagem, recondicionamento, 
etc.), à Rua Diógenes Roma, 
nº 530, Barracão 1, Jardim 
das Rosas, Jaboticabal - SP.

POLAQUINI & ANDRA-
DE CONSULT., RECICL. E 
COMERC. DE RESÍDUOS 
DE EQUIP. ELETROELET 
LT-ME torna público que 
Requereu da CETESB a Li-
cença Prévia para “Serviços 
de Consultoria em Resíduos 
de Equip. Eletroelet, Recicla-
gem e Comércio Resíduos de 
Equip. Eletroelet(REEE), sito 
à Rua Américo de Castro, 239 
em Jaboticabal/SP.

MELHOR
 O melhor  tempero: A fome;
A cama mais macia: A que você deita 

com sono;
O melhor trabalho: O que atende suas 

necessidades fi nanceiras;
O melhor amigo: O que gosta de você 

apesar do seu sucesso;
A melhor mulher: A que te ama de 

fato;
O melhor carro: O que te leva e traz 

com segurança;
A melhor mãe: A sua;
O melhor pai: O seu;
O melhor dia: Hoje;
A melhor esperança: A fé;
O melhor exercício: O trabalho; A 

melhor diversão: O estudo;
O melhor amor: 
O verdadeiro;
A melhor empresa: A que você traba-

lha;
A melhor ambição: O bem;
O melhor remédio: O perdão;
A melhor viajem: O pensamento; O 

melhor livro: A Bíblia;
A melhor festa: O reencontro;
O melhor professor: O mundo; A me-

lhor faculdade: A vida;
A melhor revolução: O amor;
O melhor caminho: O correto;
O melhor lar: A mente;
A melhor recompensa: Ouvir um 

“obrigado”;
A melhor vitória: A superação;
O melhor mundo: O que você faz.        

ORAÇÃO AO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO

A pessoa deverá fazer esta ora-
ção três dias seguidos, sem dizer 
o pedido. Dentro de três dias, terá 
alcançado a graça, por mais difícil 
que seja. Publicar assim que rece-
ber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, Vós 
que me esclareceis em tudo, que 
iluminais todos os meus caminhos 
para que eu possa atingir a felici-
dade, Vós que me concedeis o su-
blime dom de perdoar, esquecer as 
ofensas e até o mal que me tenham 
feito. A Vós que estais comigo em 
todos os instantes de minha vida, 
eu quero humildemente agradecer 
por tudo o que sou, por tudo o que 
tenho, e confi rmar mais uma vez 
a intenção de nunca me afastar de 
Vós, por maiores que sejam a ilu-
são ou a tentação material, com a 
esperança de um dia merecer e 
poder juntar-me a Vós e a todos os 
meus irmãos na perpétua Glória e 
Paz. Amém. 

Obrigado (a) por Vossa infi nita 
misericórdia!

Por uma grande graça alcança-
da. (M.E.D.)
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O Projeto Empresa Cidadã/Empre-
sa do Bem há 7 anos vem promovendo 
parcerias com as melhores empresas de 
nossa cidade, o objetivo é viabilizar me-
lhorias em nossa entidade e nos atendi-
mentos prestados às nossas 33 crianças 
que atualmente abrigamos aqui no Lar. 
As empresas cidadãs graças a esta parce-
ria, tem sua marca divulgada para muitas 
famílias de nossa cidade e região, através 
de nossas ações de marketing social, tor-
nando-a socialmente responsável!

Empresa  Amiga Cidadã 2015
 Uma empresa socialmente responsável conquista mais clientes!

Amigo empresário, vamos nos unir 
na luta de fazer o bem, participe de nosso 
projeto!

Participando do projeto, sua empresa 
faz a diferença e ainda recebe benefícios:

1 – Ter os direitos de utilizar o logo 
“Empresa Cidadã/Empresa do Bem”, em 
seus materiais publicitários.

2 – Receber o display (material em 
acrílico) indicando que faz parte do Pro-
jeto para colocar em local visível na sua 
empresa.

3 – Participar do Facebook da Entida-
de mensalmente.

4 – Divulgação da sua Empresa nos 
Informativos Digitais* da Entidade  e em 
nossos Eventos.

5 – Divulgação do nome da sua Em-
presa nos recibos de doações dos contri-
buintes.

* enviados por e-mail aos contribuin-
tes

Participe! Escolha uma das cotas 
abaixo:

Diamante R$ 200,00 mensais (todos 
os benefícios acima)

Ouro R$ 100,00 mensais (benefícios 
1, 2, 3 e 4)

Prata R$ 80,00 mensais (benefícios 
1, 2 e 3)

Bronze R$ 60,00 mensais (benefícios 
1 e 2)

Desde junho, o Senac Jaboticabal, 
em parceria com oito empresas da cida-
de, realiza ciclo de palestras com foco 
em empreendedorismo e mundo do 
trabalho. Os encontros discutem temas 
nas áreas de agrociência, tecnologia, co-
mércio, hotelaria e franquias. A próxima 
palestra será no dia 19 de agosto, das 14 
às 15 horas, no auditório da unidade, so-
bre Sistema de contratação de pessoal e 
seleção.

“É um projeto importante, que agrega 
conhecimento ao aluno no momento de 
refl etir a prática dos serviços em informá-
tica, empreendedorismo, saúde e segu-
rança no trabalho, rotinas administrativas 
e comerciais básicas, responsabilidade 
socioambiental e gestão de negócios. 
Quando o estudante tem a oportunidade 

Senac Jaboticabal realiza 
Circuito Empreendedor

de escutar histórias de um empreendedor 
de sucesso, ele pode aprender habilidades 
específi cas, e o seu desenvolvimento se 
torna ainda mais interessante”, explica 
Alessandra D’Áquila, coordenadora da 
área de aprendizagem do Senac. 

O Circuito, que acontece até dezem-
bro, é voltado para os alunos da Aprendi-
zagem e Auxiliar de Escritório. Mais in-
formações pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço:
Circuito Empreendedor
Dia: quarta-feira, 19 de agosto 
Data: das 14 às 15 horas 
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

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

sp.senac.br/jaboticabal

A AB Triângulo do Sol registrou 
queda de 33% no número de acidentes 
envolvendo produtos perigosos, entre 
julho de 2014 e junho de 2015, na com-
paração com igual período anterior.

Eventos desta natureza exigem 
atendimento diferenciado não só pela 
necessidade de se preservar a seguran-
ça dos usuários das rodovias, mas tam-
bém para minimizar eventuais danos 
ao meio ambiente, como contaminação 
do solo, água e ar, prejuízos à fauna e 
fl ora. Este atendimento é sempre exe-
cutado sob responsabilidade dos ór-
gãos competentes, após acionamento 
pelo Centro de Controle Operacional 
(CCO) da concessionária, conforme 
previsto no Plano de Ação Emergen-
cial (PAE).

O PAE elaborado pela AB Triângu-
lo do Sol foi aprovado pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb). Este documento descreve 
quais as competências dos órgãos em 
caso de acidentes com produtos peri-
gosos e condutas a serem adotadas por 
todas as entidades envolvidas, como 
Polícia Militar Rodoviária (PMRv), 

AB Triângulo do Sol registra redução de 
acidentes com produtos perigosos

Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Ce-
tesb, concessionária e os responsáveis 
pela carga (embarcador, transportador, 
produtor e destinatário).

Medidas simples podem evitar aci-
dentes desta natureza, como obediên-
cia à sinalização viária, manutenção e 
conservação adequada dos veículos e 
uso de recipientes apropriados para o 
transporte de cada tipo de produto. É 
fundamental ainda que o condutor te-
nha em mãos documentação detalhada 
do produto transportado para o atendi-
mento adequado.

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 Italia-
no Atlantia (controlador) – um dos 
maiores em concessões rodoviárias 
do mundo e do Grupo Bertin. Entre as 
principais companhias de concessão de 
rodovias do Brasil, a AB Concessões 
administra mais de 1,5 mil quilômetros 
de rodovias, sendo responsável pelas 
concessionárias paulistas AB Triângu-
lo do Sol (100%),

ORDEM DO DIA - Sessão Ordinária de 03 de agosto de 2015
01 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei Complementar nº 31/2015
Ementa: Cria o parágrafo 7º ao artigo 118 da Lei Complementar nº 07/1992 - Código Tributário Municipal.
Autoria: Executivo Municipal
 
02 Discussão e votação
Propositura: Projeto de Decreto Legislativo nº 62/2015
Ementa: Outorga o Título de Honra ao Mérito ao Senhor Dom Eduardo Pinheiro da Silva. 
Autoria: João Roberto da Silva
 
03 Discussão e votação
Propositura: Projeto de Decreto Legislativo nº 63/2015
Ementa: Outorga Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Carlos Rodrigo Bonfi m Freitas e dá outras providências.
Autoria: Jan Nicolau Baaklini
 
04 Discussão e votação
Propositura: Projeto de Decreto Legislativo nº 64/2015
Ementa: Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Senhor Renato Pinto Ferreira, e dá outras providências.
Autoria: Wilson Aparecido dos Santos
 
05 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei  nº 418/2015
Ementa: Autoriza a Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal - EMURJA a alienar imóvel dado em Concessão de Uso, 
no Jardim Petrassi à CRIZANTINO BORGES CHAVES e ISABEL CRISTINA GOMES DOS SANTOS.
Autoria: Executivo Municipal
 
06 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei  nº 419/2015
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel dado em Concessão de Direito Real de Uso, no Parque 1º de Maio à ANA 
MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO e JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA.
Autoria: Executivo Municipal
 
07 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei  nº 420/2015
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel dado em Concessão de Direito Real de Uso, no Parque 1º de Maio à CLO-
DOALDO CASTANHEIRO DOS SANTOS, GISLAINE CASTANHEIRO DOS SANTOS, ROSEMEIRE CASTANHEIRO 
DOS SANTOS e GISELE CASTANHEIRO DOS SANTOS.
Autoria: Executivo Municipal
 
08 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei  nº 424/2015
Ementa: Institui a Controladoria Interna da Administração Pública Municipal e dá outras providências. 
Autoria: Executivo Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  Pelo presente edital, fi cam todos os senhores sócios, com suas obrigações regulares, 
perante o Sincomércio Jaboticabal - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JABOTICA-
BAL, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária “AGE”, que será realizada 
na sua Sede Social, Situada à Rua São Sebastião, nº 249 - Centro, nesta cidade, no dia 07 de Agosto 
de 2015 (07/08/2015), às 09:00 hs, para discussão do Dissídio Coletivo de 2015, de acordo com as 
normas estatutárias da Federação.

  Na falta de Quorum, a Assembléia poderá ser instalada em Segunda Convocação, 
30 (trinta) minutos após, com qualquer número de associados regulares.

Jaboticabal, 31 de julho de 2015

EDSON GAGLIANONE
Presidente

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JABOTICABAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITU-
CIONAL RECANTO MENINA, usando das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, CONVOCA ASSOCIADOS para se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada 
no dia 04/08/2.015, em sua sede, localizada à Rua Getúlio Vargas, 
nº 684, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, às 19:00 horas, em 
primeira e única CONVOCAÇÃO, com a presença de qualquer 
número de associados, a fi m de deliberarem e votar a seguinte OR-
DEM DO DIA:

01 -  TRATAR  DE MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL 
 E DEMAIS  ASSUNTOS REFERENTES AO REORDENA-

MENTO;
02 - Outros Assuntos da Entidade.

Jaboticabal, 27 de julho de 2.015

a.) - Diretoria do PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTI-
TUCIONAL RECANTO MENINA
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11ª COPA FUTSAL DOS COMERCIÁRIOS DE JABOTICABAL
Uma iniciativa louvável e 

já se tornou tradição a reali-
zação da COPA DE FUTSAL 
DOS COMERCIÁRIOS. É 
a 11ª edição, sempre com o 
mesmo sucesso e crescendo 
a participação de público que 
comparece ao Ginásio Muni-
cipal de Esportes, com torci-
da eufórica, mas exemplar, 
dentro de um clima de muita 
festa.

Segundo o Presiden-
te BENEDITO OCLÁVIO 
FRIZZAS:“implantamos um 
sistema sólido, organizado, 
com regras saudáveis e res-
peito mútuo entre todos os 
comerciários, com o intuito 
de destacar de forma autênti-
ca todos os nossos associados, 
com maturidade, exemplos e 
solidariedade. É um conjunto 
de mecanismos, estabelecen-
do harmonia, equilíbrio, com 
ótima qualidade de lazer e 
criatividade, pois valorizamos 
os que se destacam, para que 

se forme uma sociedade mais 
humana, de valores, desco-
brindo-se a criatividade de 
cada atleta, com responsabili-
dade e resultados satisfatórios 
em 11 anos de realizações.  
Faço isso, porque gosto de 
desafi os e essa perspectiva me 
deixa muito feliz”, salientou 
FRIZZAS.

É um trabalho de excelên-
cia, que teve início no dia 15 
de junho e seu encerramento 
em 24 de julho, com a entrega 
de muitos troféus.

Participaram da 11ª COPA 
DE FUTSAL DOS CO-
MERCIÁRIOS, as seguintes 
equipes: Leão de Judá, Su-
permercado Correia, Inbox, 
Savegnago Cruz Azul, Gelo 
Macri/Construlupe, Penha-
riol e Intereng/Re-Volts.

Trata-se de um projeto au-
dacioso, implantar, coordenar 
e acompanhar todos os jogos, 
onde a simplicidade, amizade 
e respeito, sempre estão pre-

sentes.
Desafi os, mas com qualida-

de esportiva, incentivo, para 
que fosse alcançada mais 
uma trajetória de realização 
do Presidente FRIZZAS.

Por trás de toda a COPA 
DE FUTSAL, há uma equipe, 
muito bem estruturada, com 
técnicos, juízes, árbitros, me-
sários e inúmeros auxiliares, 
para que tudo transcorra de 
forma organizada, exemplar e 
transparente.

Entre as inúmeras home-
nagens, destaque para o atle-
ta CARLOS ROBERTO DE 
OLIVEIRA, que muito bem 
representou por longos anos a 
equipe RE-VOLTTS, com en-
trega de uma placa, com os se-
guintes dizeres: IN MEMMO-
RIAN AO ILUSTRÍSSIMO 
SENHOR CARLOS ROBER-
TO DE OLIVEIRA... “A cada 
vitória alcançada e obstácu-
lo superado, sua lembran-
ça sempre estará presente”. 

Obrigado por ter feito parte da 
nossa história. Nossas home-
nagens e agradecimentos. a.) 
– INTERENG – Automação 
Industrial.

“São feitos admiráveis e 
atitudes deste gênero que 
nos incentivam a conti-
nuar com estes projetos 
de união e cultura, otimi-
zando bons resultados e 
agregando valores é efici-
ência operacional, porque 
implementamos resultados 

com persistência e resili-
ência, responsabilidade e 
muita disciplina, de forma 
competitiva, empreenden-
do sempre, mesmo em mo-
mentos de instabilidades 
econômicas, num cenário 
competitivo, valorizando 
o comerciário com extre-
ma confiança”, concluiu 
o Presidente dos Emprega-
dos no Comércio de Jaboti-
cabal, BENEDITO OCLÁ-
VIO FRIZZAS.

GELO MACRI - EQUIPE CAMPEÃ

INTERENG - EQUIPE VICE-CAMPEÃ

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS E MÁRIO FRIZAS LADEADOS POR ALESSANDO MENDONÇA, REGINALDO CARREGARI, 
JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO, DIEGO ALVES E MIGUEL FRANCISCO FERRARI - ORGANIZADOR E MESÁRIO HÁ 11 ANOS.

LEONARDO FERNANDES DA INTERENG, ATRAVÉS DE 
PLACA, HOMENAGEIA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, 
LADEADO POR  BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS E MÁRIO 
FRIZAS

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS E MÁRIO FRIZAS FAZEM 
A ENTREGA DE TROFÉU A GUSTAVO MACRI, REPRESEN-
TANDO O PRIMEIRO LUGAR (GELO MACRI - PRIMEIRO CO-
LOCADO). 

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS E MÁRIO FRIZAS FAZEM 
A ENTREGA DE TROFÉU DO SEGUNDO LUGAR, PARA LEO-
NARDO FERNANDES, REPRESENTANDO A INTERENG

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS E MÁRIO FRIZAS FAZEM 
ENTREGA DE TROFÉU DO 3º LUGAR (LEÃO DE JUDÁ), PARA 
MAURO TOTA E RICARDO DIAS.

ANDRÉ MORAES ENTREGA  TROFÉU A HÉLIO MOURA, 
REPRESENTANDO O SUPERMERCADOS CORREIA (7º LU-
GAR) LADEADOS POR BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS.

GUSTAVO MACRI - ARTILHEIRO, RECEBE TROFÉU, LA-
DEADO POR JOSÉ DONIZETTI ALVES DO NASCIMENTO E 
BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS. 

GUILHERME B. CASTILHO, DA INTERENG, RECEBE 
TROFÉU DE GOLEIRO MENOS VAZADO, ENTREGUE POR 
MAURO TOTTA E BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS.

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS E MÁRIO FRIZAS FAZEM 
ENTREGA DE TROFÉU À INBOX, CLASSIFICADA EM 6º LU-
GAR.

COM A PRESENÇA DE BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS, 
ALESSANDRO MENDONÇA ENTREGA TROFÉU A JAMES 
MARCELINO MOREIRA FERREIRA, REPRESENTANDO 
EQUIPE PENHARIOL (5º COLOCADO).


