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Felicidade é uma preciosidade 

que inspira confi ança em todos 

os aspectos da via

Vibrações positivas trazem sonhos, 

romances e viagens infi ndáveis

A verdadeira essência da vida está 

contida nos desafi os do tempo

O Fundo Social de Solida-
riedade de Jaboticabal (FSS) 
esteve presente na tarde da 
última terça-feira, dia 25, em 
Monte Alto durante visita da 
primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo (Fus-
sesp), Lu Alckmin, para a 10ª 
reunião de trabalho com as 
primeiras-damas e presidentes 
dos Fundos Sociais de 25 cida-
des do estado.

A gestora do Polo da Beleza, 
Inajara Maria Tavares Miranda, 
representou a primeira-dama e 
presidente do FSS, Cidinha Gi-
rio.  Além da equipe do FSS de 
Jaboticabal, também estiveram 
presentes as representantes das 
EMEBs da Horta Educativa, 
departamentos de Alimentação 
Escolar e Transporte Escolar, 
instrutores e alunos do Polo da 
Beleza.

O FSS de Jaboticabal apresen-
tou os projetos do município e 
prestou contas das parcerias com 

Encontro com Lu Alckmin 
o Fussesp, relacionadas à solida-
riedade educativa e envelheci-
mento ativo.

Lu Alckmin fi cou impressio-
nada com a quantidade de ações 
e projetos que o município de-
senvolve, com as parcerias re-
lacionadas à capacitação pro-
fi ssional, educação ambiental 
e nutricional, e envelhecimento 
ativo. Jaboticabal se destacou 
entre as 25 cidades presentes, 
com apresentação de registros 
de todas as etapas desenvolvi-
das nos projetos em parceria 
com o Fussesp, ao retratar a 
proposta de educar para trans-
formar.  

“Lu Alckmin agradeceu a de-
dicação e os resultados expressi-
vos apresentados pelos projetos 
Polo Regional da Escola da Be-
leza que já capacitou 320 alunos 
em oito turmas e 23 hortas edu-
cativas”, destaca Inajara.

Izilda Costa, gestora dos pro-
jetos Horta Educativa e Padaria 
Artesanal, destacou a partici-

pação de Jaboticabal durante 
a Reunião. “A primeira-dama 
do estado fi cou encantada com 
a capacidade de articulação do 
Fundo Social com as secretarias 
municipais envolvidas na execu-
ção do projeto. A dedicação das 
escolas no desenvolvimento de 
cada uma das atividades para a 
concretização do projeto Horta 
Educativa; com a exposição dos 
registros fotográfi cos de todas 
as etapas do projeto, a coleção 
de sementes, os cadernos com as 
atividades didáticas desenvol-
vidos pelos alunos das EMEBs 
Afonso Tódaro, Coronel Vaz, 
Tereza Noronha de Carvalho 
e Walter Barioni, além da hor-
ta sustentável da EMEB Paulo 
Freire e a integração das ativida-
des dos projetos com a Padaria 
Artesanal.”

O grupo teatral Vida Saudá-
vel, da escola Paulo Freire, pre-
senteou a primeira-dama com 
uma muda de hortaliça e apresen-
taram uma música envolvendo a 

educação alimentar.
“A Escola Paulo Freire 

ficou muito honrada em de-
monstrar alguns de seus pro-

jetos para a primeira-dama 
do Estado, via FSS de Jaboti-
cabal que muito nos apoia. A 
parceria continua e com ela o 

desenvolvimento de diversos 
projetos como o Horta Educa-
tiva e Vida Saudável”, finaliza 
a diretora Janine Pito.

O secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, transferiu 
seu gabinete para o município de 
Sertãozinho, durante a 23ª Fei-
ra Internacional de Tecnologia 
Sucroenergética (Fenasucro & 
Agrocana), nos dias 27 e 28 de 
agosto de 2015. O ato foi publi-
cado no Diário Ofi cial do Estado, 
do dia 25. 

A instalação tem por objeti-
vo demandar ações das unida-
des da Pasta durante o evento, 
entre elas o anúncio da inclusão 
da produção de Mudas Pré-Bro-
tadas (MPB) na linha de crédi-
to de Sementes e Mudas, com 
juros subsidiados por meio do 
Fundo de Expansão do Agrone-
gócio Paulista (Feap), visando 
desenvolver e fomentar essa 
técnica de plantio. 

Secretário Arnaldo Jardim transfere o gabinete da 
Secretaria de Agricultura para a Fenasucro 2015

Desde o lançamento das 
Mudas Pré-Brotadas pelo 
Instituto Agronômico (IAC), 
órgão da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento, o 
interesse por esta opção, que 
permite a multiplicação rápida 
de viveiros com qualidade e 
uniformidade, cresceu expo-
nencialmente. 

Esse método de plantio de 
cana-de-açúcar, feita a partir 
de mudas de alta qualidade, 
livres de doenças e pragas, o 
que garante taxa de multipli-
cação muito maior que através 
do plantio tradicional tem por 
objetivo melhorar a qualidade 
do produto e aumentar a pro-
dutividade nas lavouras em até 
20%. 

De acordo com Arnaldo Jar-
dim, a implantação dos núcle-

os de MPB pode auxiliar na re-
tomada de competitividade do 
mercado canavieiro, em meio à 
crise do setor. “A produtivida-
de da cana a partir das MPBs 
é mais vantajosa em termos 
de rendimento. O aumento de 
produtividade já na primei-
ra colheita seja de 20%, mas 
pode chegar a 40%, podendo 
chegar a 100 hectares de cana 
produzida”, disse o secretário, 
lembrando que a Pasta segue 
orientação do governador Ge-
raldo Alckmin de disseminar o 
conhecimento aos produtores 
rurais. 

A Fenasucro & Agroca-
na é o maior evento mundial 
em tecnologia e intercâmbio 
comercial para usinas e pro-
fi ssionais do setor sucroener-
gético. 

Com um repertório repleto de 
dobrados, sambas, love songs e 
as mais belas canções da MPB, 
a Corporação Musical Gomes e 
Puccini comemorou 103 anos de 
fundação. O concerto aconteceu na 
quinta-feira, dia 27, na Escola de 
Arte “Professor Francisco Berlin-
gieri Marino”.  A entrada, gratuita.

“A bandinha, como é carinho-
samente chamada, faz parte da 

Concerto marca 103 anos de fundação da 
Corporação Musical Gomes e Puccini

Apresentação aconteceu na Escola de Arte “Professor Francisco Berlingieri Marino”

Em uma região voltada 
para o setor, Sertãozinho e as 
cidades ao seu redor, incluin-
do Ribeirão Preto, são conhe-
cidos por seu forte potencial 
econômico ligado à cultura da 
cana-de-açúcar. São 50 usinas 
de açúcar e etanol. Um mer-
cado aquecido para o setor de 
máquinas e equipamentos de 
atualização para as indústrias 
e plantio de cana. Além disso, 
Sertãozinho concentra grande 
parte da tecnologia e conheci-
mento para inovação e manu-
tenção de tudo que se relacio-
na a produção canavieira. 

O gabinete foi transferido 
para uma sala no estande da 
Cooperativa dos Plantadores 
de Cana do Oeste do Estado de 
São Paulo (Coopercana) - Es-
tande: AE11. 

história de Jaboticabal. Exemplo 
de dedicação que passa de gera-
ção em geração. O concerto vem 
brindar 103 anos de fundação e 
oferecer um presente inesquecí-
vel aos amantes da boa música”, 
afi rma o prefeito Raul Girio, pa-
rabenizando os músicos pela per-
sistência e por ajudar a manter a 
tradição musical de Jaboticabal, 
a eterna “Cidade da Música”. 

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio do Departamento de 
Cultura, viabilizou um novo pro-
jeto para preservar documentos 
que contam a história de Jabo-
ticabal. Por meio de recursos do 
Proac, uma equipe técnica espe-
cializada realizará a higienização, 
reparos, inventário, catalogação, 
acondicionamento, climatização, 
digitalização e disponibilização 
on line de todos os jornais da he-
meroteca do Museu Histórico de 
Jaboticabal “Aloísio de Almeida”.

“Jaboticabal honra suas tra-
dições e valoriza o seu passado. 
Esse novo projeto vai criar um 
banco de dados riquíssimo para 

Recursos do Proac viabilizam 
preservação de documentos 

históricos de Jaboticabal 

Projeto garante investimento de 

R$ 110 mil nos documentos históricos 

do Museu “Aloísio de Almeida” 

consultas e estudos, além de 
garantir a preservação de docu-
mentos importantes que serão ar-
quivados de maneira adequada”, 
afi rma o prefeito Raul Girio.

O diretor de Cultura, Abel Ze-
viani, ressalta que apenas cinco 
museus foram benefi ciados pelo 
Proac. “Diante de 25 inscritos, 
apenas cinco museus foram con-
templados, sendo dois da capital 
e três do interior. Jaboticabal está 
entre os escolhidos com o proje-
to “O Futuro de Nosso Passado”, 
contou Abel.

A expectativa é de que todos 
os processos sejam concluídos 
em dez meses. 

Mais uma turma estará co-
nectada e preparada para os 
primeiros conhecimentos sobre 
informática. Com iniciativa da 
Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio do Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS), presidido por 
Cidinha Girio,  na última terça-
feira, dia 25, aconteceu a forma-
tura e entrega de certifi cados a 20 
alunos do cursos de informática.

São alunos que saem com os 
conhecimentos básicos e que 
podem completar sua formação, 
caso haja interesse, no segundo 
módulo, com um estudo mais 
avançado. oferecido para a popu-
lação gratuitamente.

Fundo Social forma mais uma turma do 
curso de Informática  

“A partir do dia 10 de setem-
bro, iniciam-se as inscrições 
para os cursos de Informática, 
primeiro e segundo módulos. 
Serão 40 vagas no total. Além 
de conhecimento, os alunos 
passam a fi car mais indepen-
dentes, têm acesso à internet e 
passam a se conectar com ou-
tras pessoas”, destaca Jonathan 
Ramos, assessor do FSS.

 Para os interessados em se 
inscrever para a próxima turma, 
basta  comparecer a partir do dia 
10 no Fundo Social de Solida-
riedade, que fi ca localizado na 
Avenida General Glicério, 341, 
no Centro. Tel. - (16) 3202-8994.
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Pessoas autoconfi antes são cada vez 
mais admiradas, estudadas e observa-
das, na tentativa de se compreender e até 
mesmo reproduzir seu comportamento de 
sucesso. Mas como desenvolver autocon-
fi ança na medida certa?

Não é de hoje que sabemos a impor-
tância da autoconfi ança em nossas vidas. 
Estamos a todo o momento sendo bom-
bardeados por esta palavra que defi nitiva-
mente caiu no gosto popular.

Pessoas autoconfi antes são cada vez 
mais admiradas, estudadas e observadas, na 
tentativa de se compreender e até mesmo 
reproduzir seu comportamento de sucesso.

No ambiente profi ssional, pessoas au-
toconfi antes se destacam rapidamente, e 
acabam muitas vezes por construir uma 
carreira com a qual muitos sonham de 
maneira própria e totalmente autêntica.

Quando falamos em consolidação de 
carreira, acredito que podemos compará-
la a uma construção. Talvez por atuar 
nesta área, esta seja a melhor defi nição 
que me ocorre no momento. Carreiras e 
construções precisam de uma boa funda-
ção para se sustentar, e ambas precisam 
de base sólida para manter-se em pé.

Mas como construir uma base sólida 
para nossa vida profi ssional?

A primeira coisa que precisamos, é 
realmente acreditar que somos capazes. 
Sim, isto é uma frase clichê, mas você 
deve concordar comigo que se não fosse 
verdade, tal afi rmação já havia sido es-
quecida há muito tempo.

O fato é que o primeiro passo para uma 
carreira bem sucedida não está em uma boa 
faculdade, títulos de graduação ou cursos 
de especializações. O primeiro passo está 
dentro de você e se chama autoconfi ança.

Isto não signifi ca desmerecer ou deixar 
de lado o conhecimento que temos, pois 
ele também compõe boa parte da base que, 
precisamos para evoluir profi ssionalmente, 
mas antes disso, é necessário acreditarmos 
e nos colocarmos como pessoas capazes 
para conseguir o que quer que seja e até 
mesmo adquirir maiores conhecimentos.

É a autoconfi ança que faz com que 
possamos decidir que rumo devemos to-
mar por isso é tão importante que você 
cuide dos pensamentos que moram den-
tro de sua cabeça, pois eles são determi-
nantes em sua vida.

As barreiras para seguir em qualquer 
área somos nós mesmos quem criamos, e 
da mesma forma que somos criativos para 
nos impor limites, também podemos su-

Cinco dicas para aumentar sua autoconfi ança

“Manhã de domingo ensolarada e 
tranquila.

Disponível, estou no Posto do CVV, 
a ler algo edifi cante.

De repente, o telefone chama. 
Aguardo ansiosa a terceira repetição e 
atendo.

“CVV, bom dia!”
Uma mulher responde ao meu cum-

primento, e assim se expressa: 
“Estou ligando para vocês por que 

sei que ouvem as pessoas com a inten-
ção de ajudá-las. Minha fi lha, de cinco 
anos, está triste e inconsolável por que 
há dois dias morreu o seu cachorrinho 
de estimação. Gostaria que você con-

REFLEXÃO - SORRISOS  E  LÁGRIMAS
versasse com ela.” E incontinenti, pas-
sou o fone para a criança.

“Alô, disse a menina.”
“Oi querida, respondi com a maior 

suavidade possível.”
“Eu quero falar do meu cachorri-

nho.”
E falou durante uns dois minutos 

aproximadamente, num desabafo tão 
sofrido que, em nenhum momento ten-
tei interferir.

Em seguida desligou, deixando-me 
agoniada e desolada e com os olhos 
cheios d’agua, por não ter podido ex-
pressar o meu carinho, a minha aceita-
ção e o meu amor por aquele ser peque-

nino e tão sofrido.
O telefone toca, procuro me recom-

por, suspiro fundo e atendo. Era nova-
mente a mãe da criança que alegremen-
te pergunta o que eu havia conversado 
com a sua fi lha que, após o telefonema 
havia parado de chorar, e agora brinca-
va tranquila. 

Respondi que apenas a ouvi.
Mais uma vez, a mulher agradece e 

desliga o telefone.
Como plantonista me senti realizada e 

invadida por uma alegria que nunca havia  
experimentado e sem contar os sorrisos, 
nem as lágrimas, vivi um momento  de 
felicidade que jamais esquecerei.”

(Livro – CVV  Nos Caminhos da 
Amizade ) -

perar o que nos impede de seguir adiante.
Somos aquilo que escolhemos nos 

tornar, portanto comece a acreditar mais 
em você. Esta é a melhor forma de trilhar 
uma carreira e uma vida de sucesso.

Confi ra as dicas para fortalecer a sua 
autoconfi ança:

1ª- Pense positivo – Estudos da neuro-
ciência apontam que pensar positivo alte-
ra signifi cativamente regiões do cérebro 
ligadas à emoção e ao planejamento es-
tratégico. Quando pensamos no lado bom 
das coisas, deixamos o caminho livre 
para que o pensamento fl ua, encontrando 
melhores saídas para o que precisamos e 
consequentemente aumentando as chan-
ces de que as escolhas sejam mais acer-
tadas. Pensar positivo, além de fazer bem 
para a mente, ainda afeta o comportamen-
to das pessoas que nos cercam, gerando 
um ciclo de bem estar e animosidade à 
sua volta – vale a pena investir.

2ª- Deixe a espontaneidade fl uir – 
Passamos tempo demais, focados bus-
cando objetivos ou procurando cumprir 
metas, mas existem momentos que pre-
cisamos deixar de lado a seriedade e nos 
permitirmos agir espontaneamente. A 
correria do dia a dia nos faz perder este 
lado que é fundamental para a criativida-
de e até mesmo para a organização dos 
pensamentos. Se fi carmos pensando so-
mente no que podemos Ser ou Ter, acaba-
mos por deixar de aproveitar o que temos 
de melhor agora – brinque, divirta-se, 
permita-se em alguns momentos e deixe 
a espontaneidade fl uir!

3ª- Saiba que você é uma pessoa única 
– Não existe outra pessoa igual a você no 
mundo. Sua voz, suas características físi-
cas, seu conhecimento e suas experiências, 
são individuais e constituem tudo aquilo 
que faz com que você seja a pessoa que 
é. Se comparar, neste caso, acaba por se 
tornar descabido. Procure olhar para o que 
você tem de melhor, não em relação aos 
outros, mas em relação a si mesmo. Sua 
singularidade é seu principal diferencial.

4ª- Valorize suas características – Um 
ponto fundamental para a autoconfi ança é 
a valorização de características especifi -
cas. Pessoas autoconfi antes sabem reco-
nhecer e valorizar cada ponto forte que 
possuem e assim acabam por conquistar 
aquilo que desejam. Se você tem uma voz 
impactante, utilize-a a seu favor, procure 
conhecer o que você acredita ter de me-
lhor, valorize suas qualidades, são elas 
as ferramentas disponíveis para que você 
possa fazer aquilo que gostaria de fazer. 
Potencialize o que você tem de melhor, 
trabalhe a favor de si mesmo, valorize-se.

5ª- Acredite em si mesmo – Se você não 
acreditar em seu potencial, as outras pesso-
as também não acreditarão e isto é algo que 
pode ser inexplicavelmente sentido. Quan-
do não acreditamos em nosso potencial, 
acabamos por destacar esta insegurança de 
maneira inconsciente, fazendo com que ou-
tras pessoas também não acreditem naquilo 
que somos. O primeiro passo, para desen-
volver a autoconfi ança começa em acredi-
tar que somos capazes. Esta é a base sólida 
que precisamos para edifi car o que quer que 
seja em qualquer aspecto da vida. Portan-
to, afaste as duvidas que tenha em relação 
ao que você consegue. Somos aquilo que 
acreditamos ser e nos tornamos justamente 
aquilo que escolhemos nos tornar.

Atualmente, a violência integra o 
nosso cotidiano. Vivemos uma frustração 
rotineira diante da fragilidade da vida 
pessoal e social. Ainda que em menor 
proporção, a criminalidade é um proble-
ma enfrentado também pelo homem do 

Violência rural: mais razão e menos instintos

campo.
Estamos expostos a uma série de fato-

res que contribuem para essa adversidade 
seja pela violência urbana, no trânsito, na 
televisão, entre outros meios.

Os números apresentados pelo Gover-
no do Estado de São Paulo mostram que o 
índice de criminalidade no interior de São 
Paulo diminuiu neste primeiro semestre 
de 2015 em 9,99% nos casos de roubo em 
geral e os de veículos em 25,82%.

Um dos principais pontos que colabo-
ram para a insegurança é a desigualdade 
social. O governo federal não enfrenta a 
segurança pública como deveria. Poderia 
tratá-la como um sintoma de causas estrutu-
rais de natureza socioeconômica, identifi car 
as fragilidades de nosso arcabouço legal, do 
posicionamento do judiciário, das deforma-
ções do sistema penitenciário e assim reali-
zar as mudanças estruturais indispensáveis 
para de fato enfrentar a questão.

Na ausência de apoio do Governo Fe-
deral os governos estaduais são obrigados 
a assumir a responsabilidade de enfrentar 

a violência. Isso difi culta a criação de po-
líticas públicas permanentes para solucio-
nar os problemas.

De um lado, medidas apresentadas para 
resolver os problemas da criminalidade no 
país têm sido de um raciocínio simplista, ou 
seja, de que a diminuição da injustiça social 
reduzirá automaticamente a violência. Essa 
linha enfraquece a ação efetiva e passa uma 
imagem de tolerância. De outro lado, a li-
nha “Rota na rua” endurece a ação e passa a 
sensação de que somente o aparato repres-
sivo resolverá o problema.

Não podemos tratar a violência de 
forma maniqueísta. É preciso enveredar 
menos às disputas ideológicas e traçar 
políticas públicas que solucionem os pro-
blemas.

O primeiro passo para solucionar a 
crise de insegurança nas áreas rurais é 
reduzir a violência nos centros urbanos.

O Brasil viveu uma intensa migra-
ção. O homem do campo está indo para 
a cidade em busca de oportunidades, mas 
nem sempre as encontra e acaba sendo 

empurrado para o desemprego, para a cri-
minalidade.  

Indispensável para reverter esse qua-
dro de insegurança é uma integração defi -
nitiva dos aparatos policiais, fortalecendo 
as ações de inteligência e estratégia. Ins-
talar a patrulha rural como uma ação os-
tensiva e preventiva também é necessária.

Iniciativa como o CEP rural, permiti-
rá à polícia uma melhor localização para 
atender a ocorrência.

Buscar o aperfeiçoamento dos siste-
mas de informação, de inteligência e de 
controle do crime e um maior envolvimen-
to da sociedade contra a criminalidade são 
passos fundamentais para se estruturar em 
uma política de combate à violência.

É necessário agir com mais veemên-
cia, investir em métodos de prevenção 
dos crimes, com planejamento, inteli-
gência e apoio do poder público para tra-
balhar tudo aquilo que leva às ações de 
violência, mas é preciso que sociedade e 
Estado caminhem juntos. Quando há coo-
peração mutua, a probabilidade de suces-
so é muito maior, agindo com mais razão 
e menos impulso.

Mundos felizes que acreditam em 
DEUS. Sonhos realizados na luz ilumi-
nada dos anjos que protegem a todos na 
fé, no amor, onde pedimos na oração a 
proteção e o apoio para vivermos felizes 
e sonharmos com as realidades. A certeza 
que DEUS existe abre caminhos, reali-
zam sonhos, vibram energias e carregam 
infl uencias positivas, vencendo a igno-
rância.   

A VIDA  É  CRIADA POR DEUS 
Para vivermos num mundo feliz, sem 

lutas desiguais, sem separações  e desu-
niões, que criam divisas e  aumentam 
KARMA junto da família, de todos que 
estão em nosso relacionamento, vibrando 
as mesmas energias, infl uencias positivas 
ou negativas. DEUS nos criou simples 
e ignorantes, nos deu uma vida, onde o 
espírito é eterno, para evoluir, se faz ne-
cessário encarnarmos muitas vezes nas 

NÓS SOMOS FILHOS DE DEUS
vidas sucessivas. São oportunidades que 
surgem no decorrer dos tempos. Tudo 
depende de nós, do empenho, trabalho e 
boa vontade em aprendermos e crescer-
mos espiritualmente. Muitas vezes luta-
mos contra nós mesmos, para vencermos 
nossas falhas, dentro de reforma íntima, 
nossas defi ciências e ignorância, nos as-
suntos  religiosos e fi losófi cos.         

NINGUÉM PODE VER O REINO 
DE DEUS, SE NÃO  NASCER DE 
NOVO   

Os laços de família se unem pelo 
amor. A atração, a simpatia e afeto con-
tribuem para a união de todos. A REEN-
CARNAÇÃO se  fortalece pela lei do 
amor e do perdão. É a volta do espírito ao 
corpo. A pluralidade das existências nos 
mostra que o espírito é eterno, a morte é 
uma conseqüência natural, de transfor-
mação e mudança, fora do corpo, desen-
carnando, dentro do corpo, reencarnando.                                  

NEM TODOS QUE DIZEM SE-
NHOR, SENHOR, ENTRARÃO NO 
REINO DOS CÉUS, MAS SOMEN-
TE AQUELES QUE FAZEM A VON-
TADE DE  DEUS, QUE ESTÁ NOS 
CÉUS. PAGAR O MAL COM O BEM,                           
SEM OSTENTAÇÃO. QUE VOSSA 
MÃO ESQUERDA NÃO SAIBA O QUE 
DÁ VOSSA MÃO DIREITA. JESUS  
não veio destruir a lei de DEUS, mas sim 
cumpri-la.

AMAI-VOS, É O PRIMEIRO EN-
SINAMENTO. PERDOARMOS COM 
HUMILDADE E PRATICARMOS A 
CARIDADE, SÃO CAMINHOS QUE 
TEM UM INÍCIO, COM AMOR E UM 
TÉRMINO COM A FORÇA DO BEM.

A nossa alegria vem do Senhor. Ele é 
a fonte de toda a alegria. Enquanto que 
muitos estão procurando alegria nas coi-
sas que são passageiras e temporais deste 
mundo, Elas não sabem o que estão per-
dendo por não buscarem ao Senhor. Só 

A NOSSA ALEGRIA
Ele tem a alegria verdadeira para a nossa 
eterna felicidade. Não se deixe enganar 
pelas mentiras do inimigo que o tempo 
todo está dizendo: Não existe alegria, 
você nunca vai ser feliz, porque você er-
rou muito; Deus não gosta mais de você; 
se Deus gostasse mesmo de você, Ele te 
daria tudo o que você quer; Ele não se 
importa com você e etc. Tudo isso é con-
versa fi ada do inimigo, para tirar você do 
caminho de Deus. O inimigo não suporta 
ver uma pessoa buscando a Deus de todo 
o coração, ele sempre vai tentar lançar a 
duvida, o medo e o desânimo na sua men-
te. Deus é perfeito e Ele realmente não dá 
tudo o que nós queremos, mas dá tudo o 
que nós precisamos para a nossa alegria. 
Tem um fi lme secular chamado “O todo 
poderoso”, onde um homem acha que 
Deus deveria fazer tudo o que as pessoas 
quisessem, então Deus chama ele e diz: 
A partir de hoje você vai ser Deus. Ele 
começa a fazer tudo o que ele acha que é 

certo, até que um belo dia ele está cansado 
de tanto ouvir pedidos de oração e decide 
liberar geral, dando tudo o que as pessoas 
pedem. Em fi m, ele não prestou atenção 
nos pedidos e tudo começou fi car fora de 
controle, guerras, fome, miséria, e destrui-
ções. Então ele reconheceu que as coisas 
não poderiam ser do seu jeito, mas sim, do 
jeito de Deus”. Quantas pessoas que não 
estão infelizes só porque Deus não deu o 
que elas queriam. Algumas chegam a fi car 
revoltadas com Deus, achando que Ele é 
obrigado a fazer tudo o que elas querem, 
mas estão totalmente enganadas e perden-
do as grandes oportunidades de alcançar as 
bênçãos do Senhor. Davi aproveitou todas 
as oportunidades. Ele nunca fi cou choran-
do pelos cantos, nem murmurado, ele lou-
vava e adorava a Deus por tudo. Ele dizia: 
O Senhor é força da minha vida, a minha 
alegria completa, meu rochedo, meu liber-
tador, minha fortaleza. Cantem alegremen-
te ao Senhor, todos os moradores da terra. 

Obedeçam à Ele de coração alegre, entrem 
na sua presença com música e canções ale-
gres. O Senhor é o Nosso Deus. Ele nos 
criou e pertencemos à Ele. Entrem pelas 
portas do Seu templo com ações de gra-
ças. No pátio da Sua casa cantem hinos de 
Louvor. Dêem graças ao Senhor e Louve 
o Seu nome. Porque o Senhor é bom. O 
Seu amor cuidadoso e leal, é Eterno, e a 
Sua fi delidade para conosco nunca acaba-
rá (Salmos 100). É por isso que Davi era 
um homem segundo o coração de Deus, 
porque ele não fi cava olhando para as difi -
culdades, nem os obstáculos que estava na 
sua frente, mas sim, estava sempre alegre 
porque a sua confi ança estava no Senhor. 
Davi teve grandes vitórias. E você? O que 
vai fazer? Agora é a sua vez! O Senhor é a 
força da Sua vida. Ele está com você hoje, 
amanhã e sempre. A alegria do Senhor é a 
sua força para vencer! Esta é a minha ora-
ção. 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 catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

Junte-se aos combatentes na intercessão
O mundo precisa de pessoas que sejam combatentes na intercessão

Quando o Senhor vier, os que morre-
ram em Cristo ressuscitarão, e você po-
derá proclamar: “Quando o Senhor vier 
em Sua segunda vinda, os que morreram 
em Cristo ressuscitarão, segundo a Sua 
promessa. Ressuscitarei, porque sou de 
Cristo, estou n’Ele e quero continuar as-
sim. Não quero renegá-Lo. Não quero me 
afastar do Senhor por nada deste mundo. 
Quero terminar os meus dias nesta terra 
sendo de Cristo Jesus. Tenho esta certeza: 
morrerei e ressuscitarei em Cristo. Não 
permanecerei na morte quando da segun-
da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que está próxima. Ressuscitarei! Ressus-
citaremos!”.

Por enquanto, estamos ainda sendo 

atormentados, de todos os lados, pela 
presença do maligno, mas chegará o tem-
po em que seremos libertos do seu jugo. 
Especialmente a nossa geração, tão opri-
mida, experimentará a alegria da liberta-
ção. Acreditamos que os problemas que 
nos rodeiam são comuns na vida humana, 
mas não é verdade; a nossa geração tem 
sido terrivelmente oprimida pelo jugo do 
inimigo.

Droga, alcoolismo e depravação, ati-
tudes que devastam a nossa sociedade, 
não são coisas normais, mas resultados 
de uma tremenda opressão maligna que 
quer destruir a nossa geração.

As terríveis injustiças, a fome, a mi-
séria e, como consequência, as doenças 
e a morte de crianças inocentes não são 
simplesmente resultado da maldade hu-
mana. Os milhares de abortos, a corrup-
ção que se tornou uma epidemia mundial, 
são sinais de que o príncipe deste mundo 
é quem impera.

Se os demônios nos atacam e opri-
mem, os anjos de Deus existem para ser 
nossos protetores. Os valentes guerreiros 
do Senhor precisam contar com a presen-
ça e a ação concreta desses combatentes 
do céu. Espírito luta com espírito. Anjo 
do Senhor luta e vence anjo decaído. Essa 
é uma luta entre eles, e não nossa. Nossa 
luta é outra. Podemos contribuir nessa 
batalha espiritual, mas com a nossa fi rme 
e constante intercessão, da qual somos 
combatentes.

Seu irmão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO-
Praça do Café s/nº - Aparecida - 14.870-230 - Fone (16) 3203-
3211 - Jaboticabal/SP - E-mail: jabotic3@tjsp.jus.br - Horário 

de Atendimento ao Público: das 12:30 às 19:00 horas. 

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico Nº 0004932-17.2012.8.26.0291 - Classe - As-
sunto Usucapião - Propriedade - Requerente: Pedro Alessandro 
Iughetti e outro - 3ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedi-
do nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO N° 0004932-
17.2012.8.26.0291.

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

FAZ SABER a (o) Angelina Therezinha Perrone Martins, RG 
4.903.222 - SSP/SP, Afonso Carregari Martins, RG 4.903.221 
- SSP/SP, Maria do Carmo Perrone Giampietro, RG 4.107.769 - 
SSP/SP e seu marido Acebiades Giampietro, RG 5.950.586 SSP/
SP, Luiz Perrone Netto, CRÓ/RJ 591 e sua mulher Ilka Maria 
Giampietro, RG 06473 - AMF, Felipe Alfredo Perrone Filho, RG 
2.832.091 SSP/SP, sua mulher Valmira Lopes Cavalcanti Perroni, 
RG 9.919.967 SSP/SP, Maria José Perroni Iuguetti, RG 5.020.736 
SSP/SP, seu marido Bruno Iuguetti, RG 2.985.178 - SSP/SP, Edna 
Apparecida Perrone Rodrigues Fontoura, RG 4.722.767 SSP/SP, 
Roseane Rodrigues Fontoura, RG 22.470.001- SSP/SP, Roselee 
Rodrigues Fontoura, RG 12.116.062 - SSP/SP, Ricardo José Rodri-
gues Fontoura, RG 7.506.578 - SSP/SP e sua mulher Cristina Ar-
gentieri Fontoura, RG 5.142.924 SSP/SP, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Pedro Alessandro Iughetti, Andréa Costa Cesar 
Iughetti ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando usucapião 
de um terreno situado nos fundos do imóvel da Avenida Líbero 
Badaró, 500, matrícula 7.732, alegando posse mansa e pacífi ca no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
fl uir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presu-
mirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. 
Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 
18 de agosto de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TER-
MOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MAR-
GEM DIREITA

P/ PROFESSOR BENÊ

Não sou noveleiro, mas percebo nessa 
novela críticas à atual situação do atual co-
tidiano – sócio político brasileiro. Haverá 
quem não perceba a falta de ética há tanto 
tempo geradora de corrupção em nossa 
política? Sai governo, entra novo governo 

CRISE EM PARAISÓPOLIS 
FALTAM TAPETES PARA ESCONDER O PÓ

e a desonestidade permanece como “mar-
ca” indelével. Candidato, algum, talvez  
RUI BARBOSA, mereceria nosso voto! 
E ele foi um candidato derrotado? Infe-
lizmente parece que nossa “política” está 
desfi gurada pelo “estigma”: “eu sou eu, 
o resto que se...!” Somos povo de “fé”, 
ingênua, talvez? Com essa crendice mar-
cante, jamais haverá um “lava a jato” efi -
caz e duradouro: rolam as águas e sobra 
a lama. Ao efeito, o trono; para o leitor 
os balões da ilusão: estádios desportivo, 
“taças de campeões”, carnavais mirabo-
lantes, anestésicos para o pobre sofredor. 
Ainda guardo na memória a fala de meu 
pai, seminalfabeto: O governo sempre se 
proclama “pai dos pobres”, mas comporta 
como a “mãe dos aduladores”, em fi m, o 
Brasil depende de cada um de nós. Parece 
que nos sentimos patriotas participando 
dessas teatrais manifestações: “panela-
ços” e “caras pintadas”.

Torna-se urgente entender e viver a 
“CIDADÂNIA”. Não podemos nos es-
quecer de que nosso FUTURO começou 
ontem
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Ceará perde para o São Paulo na Arena 
Castelão e está fora da Copa do Brasil

O Ceará está eliminado da Copa do 
Brasil. Sem conseguir repetir a efi ciência 
tática e defensiva diante do São Paulo, 
no segundo jogo das oitavas de fi nal da 
Copa do Brasil, o Vovô foi superado pelo 
adversário, por 3 a 0, na quarta-feira, 26, 
no Castelão. Os gols foram marcados por 
Rogério Ceni, Thiago Mendes e Pato.

No primeiro tempo, Ceará e São Pau-
lo repetiram a postura do jogo de ida. 
O Alvinegro se manteve na defensiva, 
tentando evitar as investidas do trico-
lor, que, com mais posse de bola, tinha 
mais iniciativa no jogo. Mesmo atacando 
pouco, o Ceará chegou com muito peri-
go aos 26 minutos. Em contra-ataque, 
João Marcos lançou para Fabinho, que 
driblou o marcador e fi cou cara a cara 
com Rogério Ceni, chutando fraco, para 
a defesa do goleiro tricolor. Sem investir 
tanto nas bolas aéreas como na primeira 
partida entre as equipes, o São Paulo teve 
problemas na armação de jogadas e criou 
oportunidades reais de gol. 

Somente quando o zagueiro Welling-
ton Carvalho fez falta violenta no atacan-
te Alexandre Pato e foi expulso, aos 40 
minutos, o São Paulo foi mais efi ciente 
e conseguiu um pênalti no lance seguin-
te. Carlinhos foi derrubado por Sanchez 
dentro da área. Na cobrança, Rogério 
Ceni chutou no cantinho e abriu o placar 
no Castelão. 

Mesmo com um a menos e com o pla-
car parcial que o classifi cava às quartas 
de fi nal da Copa do Brasil, o Ceará ado-
tou uma postura mais ofensiva no início 
do segundo tempo e o jogo fi cou equili-
brado. Depois de não conseguir aprovei-
tar uma sequência de escanteios a favor, 
o Tricolor deu o troco e, aos 10 minutos, 
Thiago Mendes acertou um belo chute 
de fora da área e fez o segundo do time 
visitante. 

Após sofrer mais um gol, o Ceará teve 

que sair para o jogo e quase diminuiu o 
placar na cobrança de falta e Fabinho, que 
acertou o travessão. O Alvinegro, porém, 
não conseguiu manter a efi ciência tática 
com 10 jogadores em campo e o técnico 
Marcelo Cabo optou por mandar a campo 
os atacantes Rafael Costa e Julio Cesar. 
Ainda assim, o Ceará se manteve na de-
fensiva e o São Paulo cresceu ainda mais. 
Aos 30 minutos, Bruno cruzou e Pato fez 
o terceiro. O sufi ciente para grande parte 
da torcida alvinegra deixar o estádio Cas-
telão. E para a torcida tricolor gritar ‘olé’ 
até o apito fi nal, garantindo a classifi ca-
ção do São Paulo à próxima fase da Copa 
do Brasil.  

FICHA TÉCNICA
Ceará 0 x 3 São Paulo
Ceará
Luis Carlos; Charles, Wellington 

Carvalho, Gilvan (Sandro); Tiago Ca-
metá, Carlão, João Marcos, Wescley 
(Júlio César), Sanchez; Fabinho e Siloé 
(Rafael Costa). Técnico: Marcelo Cabo.

São Paulo

Rogério Ceni; Bruno, Rodrigo Caio, 
Luís Eduardo, Reinaldo (Matheus); 
Thiago Mendes, Ganso, Carlinhos, Mi-
chel Bastos (Wesley); Alexandre Pato, 
Wilder (Hudson). Técnico: Juan Carlos 
Osorio. 

Local: Estádio Castelão, Fortaleza-
CE

Data: 26/8/2015
Horário: 19h30min
Árbitro Pablo dos Santos Alves-PB
Gols: Rogério Ceni (pênalti, 

45min/1T); Thiago Mendes (10min/2T); 
Pato (30min/1T)

Cartões amarelos: Carlão (CEA), Si-
loé (CEA), Michel Bastos (SPFC), Tiago 
Cametá (CEA), Thiago Mendes (SPFC), 
Reinaldo (SPFC), João Marcos (CEA)

Cartões vermelhos: Wellington Car-
valho (CEA)

Público pagante: 41.020 
Não pagante: 1.026 
Renda: R$ 1.287.676,00

COPA DO BRASIL 2015 - OITAVAS DE 
FINAL: CORINTHIANS 1 X 2 SANTOS

O Corinthians recebeu o Santos na 
noite de quarta-feira. Em dia de Arena lo-
tada e festa da Fiel, a equipe comandada 
por Tite tinha a obrigação de reverter a 
desvantagem no placar da partida de ida, 
quando a equipe perdeu por 2 a 0 na Vila 
Belmiro.

Apesar do apoio da Fiel, porém, o de-
safi o era difícil para o Corinthians: rever-
ter os gols sofridos e conseguir uma vitó-
ria de dois gols (para disputa de pênaltis) 
ou mais, para garantir a classifi cação e 
seguir para a próxima fase.

Esperançosa graças à vitória por 3 a 
0 na última partida, contra o Cruzeiro, 
pelo Campeonato Brasileiro, a torcida 
corinthiana não parou de gritar. A vitória 
valeria não só a manutenção da inven-
cibilidade de oito jogos na Arena, como 
permitiria, enfi m, quebrar a sequência de 
derrotas em clássicos.

Primeiro tempo
Os minutos iniciais foram marcados 

por muita pressão da equipe corinthiana. 
Precisando do resultado, o time avançou 
para o ataque e criou muitas chances, mas 
acabou se expondo em excesso - e sofreu 
o revés.

Aos 15 minutos da primeira etapa, em 
jogada de contra-ataque, o Santos chegou 

com Gabriel e aumentou a vantagem. 
Com o placar vantajoso para o rival, o 
Timão precisaria chegar aos quatro gols 
para conseguir a classifi cação.

Por isso, o time tentou muito, mas 
se mostrou abalado após o gol. O Corin-
thians cedeu ao nervosismo e teve muitas 
difi culdades para criar as jogadas a partir 
desse momento. Nervoso, o Timão criou 
bem menos e foi abrindo espaço para as 
chegadas da equipe santista.

A última tentativa corinthiana, aos 45, 
foi de Renato Augusto que deu um bonito 
chute contra o gol de Vanderlei. Frusta-
do, porém, o meia corinthiano afi rmou na 
saída para o intervalo que a classifi cação 
se mostrava impossível e que a luta seria 
para sair com a vitória.

Segundo tempo
Sem quatro dos seus tradicionais titu-

lares, Tite preferiu apostar na manutenção 
da equipe reserva. Por isso, a única mu-
dança foi a saída de Bruno Henrique para 
a entrada de Cristian, sem mudança tática 
na equipe.

Aos dez minutos da etapa, Tite fez 
outra alteração, colocando Romero no 
lugar de Matheus Pereira. E mesmo com 
a desvantagem no placar, a Fiel torcida 
continuou apoiando muito a equipe e se 

fez ouvir na Arena.
Apesar disso, o apoio dos corinthia-

nos não ajudou e exatamente dez minutos 
depois o time levou o segundo gol. Com 
o resultado defi nido e a eliminação pra-
ticamente confi rmada, o Timão parecia 
estar pronto apenas para torcer pelo fi m 
da partida.

Felipe, com um cartão amarelo, che-
gou a sentir dores e foi substituído por 
Dracena aos 22 minutos de jogo. Aos 28 
minutos, o Corinthians ainda diminuiu 
com Romero: o paraguaio recebeu passe 
de Love e jogou com precisão para o fun-
do das redes.

Apesar da reação, o Timão levou a 
derrota e o único espetáculo fi cou por 
conta da torcida que apoiou o time du-
rante ininterruptos 90 minutos. Agora, a 
equipe trabalhará com foco total no Bra-
sileiro, e deve direcionar seus esforços 
em manter a liderança da competição.

O próximo jogo do Corinthians será 
no domingo, quando a equipe enfrenta a 
Chapecoense, às 16h, na Arena Condá. 
Nesta nova fase, o desafi o da comissão 
técnica e do treinador será recuperar os 
jogadores, que sofrem com o cansaço fí-
sico, para atuações com força máxima na 
competição de pontos corridos.

Os jogadores do Santos FC em pé (da esquerda para a direita): David Braz, Gustavo Henrique, Thia-
go Ribeiro, Victor Ferraz e o goleiro Wadimir. Agachados: Alison, Geuvânio, Lucas Lima, Robinho, 
Renato e Chiquinho.

Figueirense marca aos 44 do segundo 
tempo e elimina o Atlético-MG

O futebol tem histórias incríveis. 
A classifi cação do Figueirense sobre o 
Atlético-MG é mais uma delas. O gol que 
garantiu o time catarinense nas quartas 
de fi nal da competição nacional foi do 
atacante Marcão. Curiosamente, na fase 
anterior, Marcão também havia feito o 
gol que eliminou o Botafogo, no último 
minuto, e que causou a demissão de René 
Simões, agora no Figueirense.

Apesar da eliminação, o Atlético foi 
valente, pois encarou um adversário fe-
chado, um campo pesado e atuou com um 
jogador a menos por quase 60 minutos, já 
que Leonardo Silva foi expulso ainda na 
primeira etapa, de forma equivocada. Ed-
carlos e Leandro Silva fi zeram os outros 
gols da partida.

FICHA TÉCNICA
FIGUEIRENSE 2 X 1 ATLÉTICO-

MG
Data: 26/08/2015 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Motivo: Oitavas de fi nal da Copa do 

Brasil – volta
Local: Orlando Scarpelli, em Floria-

nópolis (SC)
Árbitro: Vinícius Furlan (CBF-1/SP)
Assistentes: Vicente Romano Neto 

(ESP-2/SP) e Herman Brumel Vani 
(CBF-1/SP)

Cartões amarelos: Fabinho e Leandro 
Silva (FIG) Luan (CAM)

Cartão vermelho: Leonardo Silva 
(CAM)

Gols: Edcarlos aos 44 min. do pri-

meiro tempo; Leandro Silva aos 16 min., 
Marcão aos 44min. do segundo tempo

FIGUEIRENSE: Alex Muralha; Le-
andro Silva, Bruno Alves, Saimon e Mar-
quinhos Pedroso; Dener, Fabinho (Yago, 
no intervalo), João Vitor e Rafael Bastos 
(Marcão, no intervalo); Thiago Santana 
(Alemão, aos 13 do 2º) e Clayton.

Técnico: René Simões
ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Ro-

cha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas 
Santos; Leandro Donizete, Rafael Ca-
rioca (Dátolo, aos 45 do 2º), Patric (Ed-
carlos, aos 37 do 1º), Luan e Giovanni 
Augusto (Eduardo, aos 22 do 2º); Lucas 
Pratto.

Técnico: Levir Culpi.

Vasco estraga festa do Flu por Ronaldinho Gaúcho: 2 a 1 no Maraca
Com gols de Andrezinho e Jhon Cley, Cruz-Maltino volta a vencer depois de três 

derrotas consecutivas, porém, ainda está no Z-4. Tricolor perde chance de ser líder

Vitória graças a uma arrancada pre-
cisa, com chute forte e colocado, que 
acertou o ângulo sem chance ao goleiro 
adversário. O lance digno de Ronaldinho 
Gaúcho foi protagonizado por Jhon Cley, 
o herói do 2 a 1 do Vasco sobre o Flu-
minense, no domingo, no Maracanã, pelo 
Brasileirão. Ao estragar a festa da apre-
sentação do astro pelo Tricolor, o Cruz-
Maltino aliviou a crise: voltou a ganhar 
após três derrotas consecutivas, mas ain-
da está na zona de rebaixamento. O Flu, 
invicto nos últimos seis duelos, perdeu a 
chance de ser líder, entretanto, se mantém 
no grupo da Libertadores.

Local: Estádio do Maracanã, no Rio 
de Janeiro (RJ) 

Data: 19 de julho de 2015, domingo 
Horário: 16 horas (de Brasília) 
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-

SP) 
Assistentes: Marcelo Carvalho Van 

Gasse (Fifa-SP) e Danilo Ricardo Simon 
Manis (SP) 

Cartões amarelos: Gerson e Marcos 
Júnior (Fluminense); Anderson Salles, 
Christiano, Jhon Cley, Jordi e Serginho 
(Vasco) 

Gols: FLUMINENSE: Marcos Júnior, 
aos 13 minutos do segundo tempo; VAS-

CO: Andrezinho, aos 38 minutos do pri-
meiro tempo; Jhon Cley, aos 25 minutos 
do segundo tempo

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; 
Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos 
e Giovanni (Osvaldo); Edson (Higor Lei-
te), Jean, Gerson (Magno Alves) e Gusta-
vo Scarpa; Marcos Júnior e Fred 

Técnico: Enderson Moreira
VASCO: Jordi; Madson, Rodrigo, 

Aislan e Christiano; Anderson Salles, 
Serginho, Jhon Cley (Emanuel Biancuc-
chi) e Andrezinho: Dagoberto (Thalles) e 
Herrera (Riascos) 

Técnico: Celso Roth

Cruzeiro: Fábio; Ceará (Manoel), 
Paulo André, Bruno Rodrigo e Mena; 
Charles, Henrique, Fabrício e Alisson; 
Leandro Damião (Allano) e Vinícius 
Araújo (De Arrascaeta).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo
Palmeiras: Fernando Prass; João 

Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; 
Amaral (Andrei Girotto) e Robinho; Zé 
Roberto (Mouche), Gabriel Jesus, Dudu e 
Lucas Barrios (Leandro Pereira).

Cruzeiro 2 x 3 Palmeiras
Técnico: Marcelo Oliveira
Local: Mineirão, Belo Horizonte 

(MG)
Data: 26/08/2015, quarta-feira
Horário: 22h (de Brasília)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Marcelo Bertanha Bar-

rison (RS) e Rafael da Silva Alves (RS)
Público: 16.972 pagantes
RendaR$ 533.825,00
Cartões amarelos: Amaral, Zé Rober-

to, João Pedro, Robinho (Pal)
Cartão vermelho: Bruno Rodrigo 

(Cru)
Gols: Cruzeiro: Vinícius Araújo aos 

38 minutos do primeiro tempo e Alisson 
aos 30 do segundo

Palmeiras: Lucas Barrios aos 8 minu-
tos e Gabriel Jesus aos 27 e 32 minutos do 
primeiro tempo.

Os jogadores do Cruzeiro (fora da ordem): O goleiro Fábio, Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo, Mena, 
Willians, Henrique, Marquinhos, o uruguaio De Arrascaeta, Willian e Leandro Damião.

Quando eu te encontrei
Eu não pensei que um grande 

amor eu fosse ter
Eu que só tinha amargura em 

meu viver
Eu que já estava tão cansado de 

sofrer
Vivendo só
Quando eu te encontrei
Lendo os teus olhos eu fi quei a 

imaginar
Que o meu mundo tu irias ale-

grar
Que eras tudo o que eu queria 

encontrar
Meu coração
Eu te entreguei
Me deste a vida enfi m
Me deste amor
Me deste a razão para viver
E o que é que faz
E onde quer que eu vá
Irás comigo
Nos sonhos meus

Na minha mente
Eu não irei só
Irás também.
Quem pode medir
Um grande amor pelos minutos 

de paixão
A nossa história e nosso amor 

esta canção
Bem que procuro, não encontro 

explicação
Prá tanto amor.
Meu grande amor.

Ping Pong com Thomazinho - UMA MÚSICA - História de Amor (Love Story) 
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CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH (DR. EDÚ FENERICH), que o dia 07 de setembro possa lhe 
trazer Felicidades, Serenidade, Paz, Saúde e Realizações. Que possa desfrutar de conquistas e vitórias em todos os 
dias da sua vida. São os votos da esposa e fi lhos. FELIZ ANIVERSÁRIO!

Feliz Aniversário VANESSA FUNAI. Que 
Deus te abençoe sempre, e em mais este dia 03, 
com plenas realizações. Parabéns!

Márcio Della Motta, dia 01 é especial. Você está com-
pletando mais um ano de vida e estamos felizes em cele-
brar essa data com você. PARABÉNS!

JULIANA  VENÂNCIO... que todos os seus 
dias sejam recheados de agradáveis surpresas e 
seus desejos alcançados, com muito amor, fé e 
esperanças concretizadas. FELICIDADES pelo 
dia 05 de setembro!

W A G N E R  
SCCP... Para-
béns pelo dia 
01. Que  haja 
muitas feli-
cidades neste 
dia. 

AGNALDO ALMEIDA... desejamos que 
o dia 03, seja radiante e cheio de alegrias. 
FELICIDADES!
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292 Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Den-

tro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim 
que receber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais to-
dos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, Vós que me concedeis 
o sublime 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 humildemen-
te 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 ilusão 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 alcançada. (M.E.D.)

LUCAS 
FREITAS

O bonitão faz 
parte do time de 
rostos mais lindos 
do Brasil. É impos-
sível passar batido 
pelo rapaz, pois sua 
beleza encanta ao 
primeiro olhar. O 
moreno é mister, tem 
23 anos de idade e 
anda arrancando 
suspiros, encantan-
do e conquistando 
fãs por onde passa. 
Toda sua beleza é 
esculpida sobre 1,83 
de altura, cravejado 
de simpatia e deter-
minação. Lapidado 
e representado por 
Flávio Jacob (Pro-
dutor de Eventos e 
Moda, Coreógrafo, 
Estilista de Traje de 
Gala, Maquiador e 
Produtor de Concur-
sos de Beleza - Bar-
retos/SP).

Lucas já venceu 
vários concursos de 
beleza, estampou 
revistas, catálogos 
e desfi les. Sendo 
um forte candidato, 
o belo se prepara 
para vencer mais um 
grandioso concurso 
de beleza.

Alguém aí arris-
caria competir com 
ele? Vamos fi car de 
olho para ver o que 
vem pela frente. Su-
cesso, com certeza.

Foto: Tiago Ne-
ris

PERIGO!!!
Está na frente a Águia e o 

Avião na montanha de Berlin

P/ NOEL:  O MENSAGEIRO DA PAZ

Locução: Bala de Prata
Autor: Bala de Prata

Ô Mulher... 
Porque você me chama a 

toda hora no meu telefone.
Quando sai com as ami-

gas, só fala no meu nome.
Se está apaixonada, abra 

de uma vez o seu coração e 
não se engane.

Eu te darei todo amor e 
até o meu sobrenome.

Ooo vichi, vichi, vicheee!!!
COMUNICADO À PRAÇA

A empresa PONTO CERTO VEÍCULOS JABOTICABAL 
LTDA., foi sediada nesta cidade, CNPJ nº 03.605.380/0001-86, 
regularmente constituída com Contrato Social arquivado na Jun-
ta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 20/01/2000, 
visando preservar suas responsabilidades e prevenir interesses 
dos consumidores, vem informar ao público em geral e a quem 
interessar possa, que paralisou suas atividades de forma regu-
lar em 29/01/2015, conforme Distrato Social Arquivado na JU-
CESP  sob nº em 27/05/2015, portanto é terminantemente proi-
bido o uso de seu nome empresarial,  sujeitando-se o infrator às 
sanções cíveis e penais cabíveis. 

Jaboticabal, 20 de agosto de 2015
PONTO CERTO VEÍCULOS JABOTICABAL LTDA

A AAPROCOM – Associação de Apoio a Projetos Comunitários 
do Município de Jaboticabal torna público que os candidatos apro-
vados no Processo Seletivo 001/2015 para a formação de cadastro 
de reserva serão chamados conforme as necessidades da entidade, 
respeitando-se a ordem de classifi cação. Informa ainda que já fo-
ram convocados (as) os (as) candidatos (as) José Mario de Aquino 
Penteado, Roney Amaro Macri, Paula Daniele Ferraresi, Jordana 
Pacola, para as vagas existentes de Auxiliar Administrativo II, En-
carregado de Pessoal, Psicólogo e Enfermeiro, respectivamente.

   
 Jaboticabal, São Paulo, 21 de agosto de 2015.

Winston Massaru Marumoto
Presidente

COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de 
Operação N° 52001742 , válida até 28/08/2019, para Amen-
doim descascado; fabricação de à RODOVIA SP - 333, KM 
121 + 750 M, JARDIM GUANABARA, JABOTICABAL

EDITAL Nº 02/15 - A Doutora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, 
Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jabo-
ticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc, FAZ SABER, 
a todos os que o presente EDITAL virem que, no dia vinte e quatro (24) do mês de 
setembro (09) do ano de dois mil e quinze (2.015), a partir das 14:00 horas, será 
procedida pelo Doutor Cláudio José Ottoboni, DD. Delegado Seccional de Polícia 
de Sertãozinho, CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA REFERENTE AO SE-
GUNDO SEMESTRE DO CORRENTE EXERCÍCIO, na Delegacia de Polícia de 
Defesa da Mulher de Jaboticabal, sita à Rua Barão do Rio Branco nº 518, Centro.
FAZ SABER, outrossim que, nessa oportunidade, a Autoridade Corregedora fa-
cultará ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações sobre abusos, 
falhas ou omissões e sugestões para melhoria dos serviços sujeitos à correição.
Para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Autoridade lavrar o pre-
sente EDITAL, que será afi xado no local de costume, publicado e divulgado pela 
imprensa local. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE  e CUMPRA-SE. Jaboticabal, 11 
de agosto de 2.015.

O usuário poderá continuar vivo por 
meio de seus comentários e as ações 
mais frequentes em sua vida na internet.

Um novo site promete proporcionar 
aos usuários a tão sonhada “imortalida-
de”, mas calma, é apenas a imortalida-
de digital, usando uma espécie de robô 
para analisar suas postagens. A idéia da 
página, chamada Eter9, é que esse robô 
passe a postar na internet por você após 
sua morte (sim, é a coisa mais estranha 
da qual nós fi camos sabendo hoje, tam-
bém).

Se a sua atividade nas redes sociais 
consiste em falar sobre o cantor Luan 
Santana ou ainda de empresas de trans-
porte ou comida, isso signifi ca que você 
pode passar a eternidade postando sobre 
esses assuntos.

Também poderá “smille ou sorrir” 
para postagens – algo similar ao famoso 
botão curtir e detalhe para toda eterni-
dade digital.

A rede social Eter9 tem uma página 
principal, que funciona como o feed 
de notícias do Facebook, e um tipo de 
“córtex”, que atua de forma parecida 
à de seu perfi l na rede social de Mark 
Zuckerberg.

Há ainda robôs chamados “Niners”. 
Assim, fi ca possível manter seus níveis 
de engajamento por meio de interações 
entre os “Niners” e seu “espelho virtual”, 
sem a necessidade de acionar um humano 
sequer.

Além disso, você pode conhecer 
seu “espelho virtual” antes de morrer: o 
usuário controla o nível de atividade de 
seu robô enquanto vivo, dando à ele a 
chance de postar na rede enquanto seu 

P/ Anderson Luiz Renzi

Parece mentira mas rede social ‘aprende’ per-
sonalidade para postar após a morte

“original” está off-line.
Desenvolvido pelo português Henri-

que Jorge, o site já tem mais de 5 mil 
pessoas inscritas, embora ainda funcio-
ne em uma versão beta.

A ideia de criar um perfi l de rede 
social que capta seu comportamento e 
continua a postar por você após a morte, 
não é algo totalmente novo. A questão 
é que muitos sites que prometem vida 
eterna, enfrentam, eles mesmos, proble-
mas de mortalidade.

Uma página chamada Virtual Eterni-
ty (Eternidade Virtual), criada em 2010, 
permitia treinar seu “espelho virtual” 
com testes de personalidade e fazer 
upload de voz e fotos para ele ter sobre 
o que falar. Mas acabou fechado dois 
anos depois – apenas 10 mil pessoas ha-
viam se inscrito.

Não pense, porém, que a ideia de 
usar a inteligência artifi cial nas redes 
sociais está longe da realidade.

O Facebook tem três laborató-
rios de inteligência artificial e, em 
junho passado, Mark Zuckerberg 
revelou que essas divisões têm a 
meta de criar sistemas “que são me-
lhores que os humanos em relação 
aos nossos sentidos primários: ver, 
escutar etc.

A rede social já usa um software 
de reconhecimento facial que, segundo 
diz, acerta em 83% das vezes. E tam-
bém anunciou ter um programa capaz 
de gerar imagens que humanos pensam 
ser reais em 40% dos momentos. Assus-
tador, não?

Enquanto isso, o MIT (Instituto 
de Tecnologia de Massachussets, nos 
EUA) está tentando criar um software 
que proporcionaria aos usuários um ou-
tro tipo de imortalidade.

Chamado eterni.me, se descreve da 
seguinte forma: “coleto seus pensamen-
tos, histórias e memórias, organizo tudo 
isso e crio um avatar inteligente que se 
parece com você”.

Atualmente em fase de testes priva-
dos, esse programa já tem muito mais 
inscritos do que o esperado: 29 mil pes-
soas.

E rede social após a morte é um as-
sunto que continua a nos preocupar, já 
que o Facebook agora permite ao usu-
ário apontar um “herdeiro”, ou seja, al-
guém que poderá administrar seu perfi l 
após sua morte. Antes, eles apenas con-
gelavam a conta.
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MODELAÇÃO STI-
LUS LTDA-ME,  torna 
público que recebeu da  
CETESB a Licença de Ope-
ração nº 52001741, válida 
até 21/08/2017 para Produ-
ção de Alumínio Fundido em 
Formas e Peças na Avenida 
Pércio da Rocha Neves Fi-
lho nº 140, Distrito Industrial 
Bruno Verardino, Jaboticabal 
- SP.

PNEU FORTE DO BRA-
SIL LTDA-ME, torna públi-
co que recebeu  da CETESB 
a Licença de Instalação nº 
52000392 e requereu a Licen-
ça de Operação para Serviço 
de Pneus  (Recauchutagem, 
Recondicionamento, etc.), à 
Rua Diógenes Roma, nº 530, 
Barracão 1, Jardim das Rosas, 
Jaboticabal - SP.

COPLANA - COOPERA-
TIVA AGROINDUSTRIAL, 
torna público que requereu 
junta à CETESB Licença 
Prévia e de Instalação para 
Amendoim Descascado/Fa-
bricação, sito à Rodovia SP 
333 km 121 + 750 metros - 
Jaboticabal/SP.

001 ANDRÉIA MORAES 279.810.278-29

002 ANA PAULA DUNES MAFRA 296.344.228-96

003 IVANETE APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA 178.685.188-12

004 LUIZ AUGUSTO REVOLTI 212.577.808-40

005 LUCIENE BORGES DE SOUZA GIZ 278.688.708-93

006 PAULO SERGIO AGUSTINI 122.430.848-48

007 LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES 387.028.348-39

008 ISILDA APARECIDA SARTI COMAR 149.478.578-11

009 NILZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 099.048.188-35

010 MAURICIO CÔRTES LAMPARELLI 090.358.658-47

011 DIRCE SANTOS DA SILVA 167.071.548-50

012 NATALIE SIQUEIRA PEREIRA 416.946.528-82

013 SANDRA RITA FERREIRA GERONIMO 167.087.278-54

014 VALDIRENE PINHEIRO DA SILVA SANTOS 138.767.178-25

015 MARTA ANA PIZZARDO MARQUES 071.885.038-69

016 MICHELLE CALANTONIO POLETTI 266.830.898-41

017 LILIANA PRISCILA PEREIRA 335.727.858-80

018 SUELI APARECIDA ANDRÉ 062.609.038-55

019 LUCÉLIA RENATA GUARIZ 222.589.468-08

020 SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 395.268.388-40

021 ALDA LUCIA FERREIRA DA SILVA 981.630.278-00

022 CONSUELO DE MELLO  TORQUATO 076.257.508-50

023 JOSEANA REGINA DA SILVA 349.288.388-58

024 RIBAMAR BEZERRA DA SILVA 036.291.438-90

025 JOSEMARY APARECIDA DE OLIVEIRA 149.475.278-62

026 ROSELI APARECIDA SANTONI 032.852.648-70

027 ANGELA MARIA DE SOUZA LENHARI 275.597.468-02

028 PALOMA COSTA DE CARVALHO 414.208.048-20

029 ANA PAULA BOLOGNEZZI VOLPI 171.108.888-94

030 ALINE APARECIDA GINO MIRANDA 347.882.688-84

031 VERA LUCIA DO AMARAL SOUZA PRETTI 981.632.138-68

032 DILZA MARIA ALVES DOS SANTOS 020.434.008-00

033 THAIS DE OLIVEIRA CARMONA 386.211.118-02

034 REINALDO DE SOUZA 325.148.018-93

035 ANA LUCIA DE OLIVEIRA SERRA 225.396.078-02

036 ELAINE CRISTINA JORGE DE FARIA 268.576.458-50

037 RAFAELA LOPES FERNADES 219.239.778-06

038 JOVANIA DE CASSIA MORETTI 338.367.078-37

039 LUCIANO TRINDADE GOMES 188.583.828-03

040 FERNANDO DONIZETE SESSO 049.227.398-74

041 ALINE DUARTE SOARES 714.414.171-68

042 ELTON CARLOS DE SOUZA DIAS 350.378.588-44

043 MURILO ROBERTO DE OLIVEIRA 288.767.008-54

044 GISELE BAVOZI DA SILVA DELPHINO 381.687.758-30

045 MARIA CORREIA DOS SANTOS 392.602.658-86

046 ANEKSAN TATIANI DA FONSECA 298.902.558-80

047 CONCEIÇÃO APARECIDA AUGUSTO DE JESUS 180.510.438-12

048 MARISA CHAR DA SILVA 267.304.588-01

049 GABRIELA BALSI RIBEIRO 390.506.088-41

050 MARIA NILZA FAGUNDES GOLVEIA 102.946.648-31

051 MAURO JOSE CISNEIRO FONSECA BELINI 390.611.378-70

052 MARCOS RODRIGO FONSECA 138.883.258-54

053 MARIA IZABEL DORATI FERRARI 052.091.768-51

054 TATIANE CRISTIANE BIANCHI 329.128.018-00

055 MARILDA MADALENA GULLI CRAVEIRO 352.125.988-93

056 REGINA CÉLIA SOARES 140.107.908-30

057 ANA CAROLINA JANUARIO SANTARIOSI 311.391.888-01

058 PAULIANA NUNES JARDIM ALEXANDRE 223.625.248-09

059 ADRIANO DIAS CANTANES 195.077.278-09

060 ANTONIO ROGÉRIO FENILLE JUNIOR 417.344.648-95

061 LEONARDO ADALBERTO DE OLIVEIRA 337.914.138-05

062 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA 141.193.148-39

063 VAGNER DE CAMPOS 167.088.778-21

Maurilio Benedito Delfino - Presidente

Relação dos candidatos INSCRITOS para participarem do Processo de Escolha em data unificada para os membros do Conselho Tutelar do 
Município de Jaboticabal - Quatriênio 2016/2020

Nº de 

Ordem
CANDIDATOS Nº CPF

Conselho Municipal dos Dirietos da Criança e do Adolescente do Município de Jaboticabal 

001 ANDRÉIA MORAES 279.810.278-29

002 ANA PAULA DUNES MAFRA 296.344.228-96

003 IVANETE APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA 178.685.188-12

004 LUIZ AUGUSTO REVOLTI 212.577.808-40

005 LUCIENE BORGES DE SOUZA GIZ 278.688.708-93

006 PAULO SERGIO AGUSTINI 122.430.848-48

007 LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES 387.028.348-39

008 ISILDA APARECIDA SARTI COMAR 149.478.578-11

009 NILZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 099.048.188-35

010 MAURICIO CÔRTES LAMPARELLI 090.358.658-47

011 DIRCE SANTOS DA SILVA 167.071.548-50

012 NATALIE SIQUEIRA PEREIRA 416.946.528-82

013 SANDRA RITA FERREIRA GERONIMO 167.087.278-54

014 VALDIRENE PINHEIRO DA SILVA SANTOS 138.767.178-25

015 MARTA ANA PIZZARDO MARQUES 071.885.038-69

016 MICHELLE CALANTONIO POLETTI 266.830.898-41

017 LILIANA PRISCILA PEREIRA 335.727.858-80

018 SUELI APARECIDA ANDRÉ 062.609.038-55

019 LUCÉLIA RENATA GUARIZ 222.589.468-08

020 SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 395.268.388-40

021 ALDA LUCIA FERREIRA DA SILVA 981.630.278-00

022 CONSUELO DE MELLO  TORQUATO 076.257.508-50

023 JOSEANA REGINA DA SILVA 349.288.388-58

024 RIBAMAR BEZERRA DA SILVA 036.291.438-90

025 JOSEMARY APARECIDA DE OLIVEIRA 149.475.278-62

026 ROSELI APARECIDA SANTONI 032.852.648-70

027 ANGELA MARIA DE SOUZA LENHARI 275.597.468-02

028 PALOMA COSTA DE CARVALHO 414.208.048-20

029 ANA PAULA BOLOGNEZZI VOLPI 171.108.888-94

030 ALINE APARECIDA GINO MIRANDA 347.882.688-84

031 VERA LUCIA DO AMARAL SOUZA PRETTI 981.632.138-68

032 DILZA MARIA ALVES DOS SANTOS 020.434.008-00

033 THAIS DE OLIVEIRA CARMONA 386.211.118-02

034 REINALDO DE SOUZA 325.148.018-93

035 ANA LUCIA DE OLIVEIRA SERRA 225.396.078-02

036 ELAINE CRISTINA JORGE DE FARIA 268.576.458-50

037 RAFAELA LOPES FERNADES 219.239.778-06

038 JOVANIA DE CASSIA MORETTI 338.367.078-37

039 FERNANDO DONIZETE SESSO 049.227.398-74

040 ELTON CARLOS DE SOUZA DIAS 350.378.588-44

041 MURILO ROBERTO DE OLIVEIRA 288.767.008-54

042 GISELE BAVOZI DA SILVA DELPHINO 381.687.758-30

043 MARIA CORREIA DOS SANTOS 392.602.658-86

044 ANEKSAN TATIANI DA FONSECA 298.902.558-80

045 CONCEIÇÃO APARECIDA AUGUSTO DE JESUS 180.510.438-12

046 MARISA CHAR DA SILVA 267.304.588-01

047 GABRIELA BALSI RIBEIRO 390.506.088-41

048 MARIA NILZA FAGUNDES GOLVEIA 102.946.648-31

049 MAURO JOSE CISNEIRO FONSECA BELINI 390.611.378-70

050 MARCOS RODRIGO FONSECA 138.883.258-54

051 MARIA IZABEL DORATI FERRARI 052.091.768-51

052 TATIANE CRISTIANE BIANCHI 329.128.018-00

053 MARILDA MADALENA GULLI CRAVEIRO 352.125.988-93

054 REGINA CÉLIA SOARES 140.107.908-30

055 ANA CAROLINA JANUARIO SANTARIOSI 311.391.888-01

056 PAULIANA NUNES JARDIM ALEXANDRE 223.625.248-09

057 ADRIANO DIAS CANTANES 195.077.278-09

058 ANTONIO ROGÉRIO FENILLE JUNIOR 417.344.648-95

059 LEONARDO ADALBERTO DE OLIVEIRA 337.914.138-05

060 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA 141.193.148-39

061 VAGNER DE CAMPOS 167.088.778-21

Maurilio Benedito Delfino - Presidente

Relação dos candidatos HOMOLOGADOS para participarem do Processo de Escolha em data unificada 
para os membros do Conselho Tutelar do Município de Jaboticabal - Quatriênio 2016/2020

Nº de Ordem CANDIDATOS CPF

Conselho Municipal dos Dirietos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal

001 LUCIANO TRINDADE GOMES 188.583.828-03

002 ALINE DUARTE SOARES 714.414.171-68

Conselho Municipal dos Dirietos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal

Maurilio Benedito Delfino - Presidente

Nº de Ordem CANDIDATOS

Relação dos candidatos NÃO HOMOLOGADOS  para participarem do Processo de Escolha em data 
unificada para os membros do Conselho Tutelar do Município de Jaboticabal - Quatriênio 2016/2020

CPF
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“A grande maioria das pequenas cida-
des não têm como gerar recursos próprios 
para investir e nem mesmo para garantir 
as necessidades básicas da população”, 
afi rma Baleia Rossi

Para o deputado Federal Baleia Rossi 
(PMDB-SP), “se não há ajuda fi nanceira 
dos governos Estadual e Federal, os mu-
nicípios não têm condições de se desen-
volverem apenas com recursos próprios”. 
E foi exatamente isso o que mostrou o 
cientista político Lúcio Rennó, da Uni-
versidade de Brasília, após coordenar 
uma pesquisa e apresentá-la na Câmara 
dos Deputados.

O estudo está voltado à alocação das 
emendas orçamentárias e aos impactos 
nos indicadores de qualidade de vida, 
pobreza e desigualdade nos municípios 
brasileiros, entre 1998 e 2010. De acordo 
com o levantamento, municípios que re-
ceberam recursos de emendas parlamen-
tares por mais tempo reduziram a morta-
lidade infantil, aumentaram a geração de 
emprego formal e incrementaram o salá-
rio formal na esfera municipal.

Em entrevista à Agência Câmara de 
Notícias, Lúcio Rennó explicou que este é 
o primeiro banco de dados dessa natureza 
construído no país e que investiga a infl u-
ência do Poder Legislativo no combate à 
pobreza e à desigualdade. “As emendas 
têm sim um efeito importante na melhoria 
da qualidade de vida do cidadão brasileiro, 

Estudo aponta que emendas legislativas melhoram 
indicadores sociais dos municípios

reduzindo questões como a mortalidade 
infantil, melhorando a educação, aumen-
tando o desenvolvimento dos municípios 
no nosso país”, destacou o cientista. 

FPM - O levantamento confi rma 
o posicionamento do deputado Baleia 
Rossi que, além de ressaltar a importân-
cia das emendas parlamentares, também 
vem trabalhando na Câmara Federal 
para aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição - PEC 38/2015, que altera o 
artigo 159 da Constituição Federal para 
aumentar em mais 1% a parcela de recur-
sos destinada ao Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM.

O FPM é uma transferência cons-
titucional da União para os Estados e o 
Distrito Federal, composto atualmente de 

24% da arrecadação do Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI). O percentual recebido 
pelos municípios, dentre outros fatores, 
é determinado principalmente pela pro-
porção do número de habitantes estimado 
anualmente pelo IBGE.

“Os problemas estão presentes nos 
municípios e precisam ser resolvidos. So-
mente com o orçamento das prefeituras, 
fi ca muito difícil, pois a grande maio-
ria das pequenas cidades não têm como 
gerar recursos próprios para investir e 
nem mesmo para garantir as necessida-
des básicas da população. A destinação 
de emendas e um possível aumento no 
FPM traria mais tranquilidade aos muni-
cípios”, concluiu Baleia Rossi.


