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Seja sério, real e dinâmico, para 

não ser punido pelas ilusões

A mentira quando dita 

irremediavelmente gera tempestades 

nos horizontes do descrédito

Nas linhas do tempo busque 

objetivos saudáveis e concretizadores

Uma campanha organizada 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade, Conselho Municipal do 
Idoso e Secretarias Municipais 
de Saúde e Assistência Social 
ressalta a importância da preven-
ção de quedas entre os idosos.

O objetivo é alertar sobre o 
problema que vitimiza 30% dos 
idosos brasileiros. “`Pequenos 
cuidados como a mudança de um 
tapete de lugar ou a adequação 
de um banheiro com barras de 
segurança pode evitar diversos 
problemas graves. O Fundo So-

Campanha ressalta a importância da 
prevenção de quedas entre os idosos

 

Cuidados simples podem evitar acidentes
cial, junto com seus parceiros, 
pretende abordar o tema e ressal-
tar a importância da prevenção”, 
afi rma a primeira-dama Cidinha 
Girio.

Abaixo algumas dicas de 
como evitar acidentes:

Coloque uma lâmpada, um 
telefone e uma lanterna perto de 
sua cama;

Durma em uma cama na qual 
você consiga subir e descer facil-
mente (cerca de 55 à 65 cm);

Os armários devem ter portas 
leves e maçanetas grandes para 
facilitar a abertura, assim como 
iluminação interna para facilitar 
a localização dos pertences;

Dentro do seu armário, arru-
me as roupas em lugares de fácil 
acesso, de preferência evitando 
os locais mais altos;

Substitua os lençóis e o acol-
choado por produtos feitos por 
materiais não escorregadios, 
como por exemplo, algodão e lã;

Instale algum tipo de ilumina-
ção ao longo do caminho da sua 
cama ao banheiro;

Não deixe o chão do seu quar-
to bagunçado;

Instale interruptores de luz 
na entrada das dependências de 
maneira que você não tenha que 
andar no escuro até que consiga 
ligar a luz. Interruptores que bri-
lham no escuro podem servir de 
auxílio;

Ande somente em corredores, 
escadas e salas bem iluminadas;

Não acumule ou deixe caixas 
próximas do caminho da porta ou 
do corredor;

Deixe sempre o caminho livre 
de obstáculos;

Mantenha fi os de telefone, 
elétricos e de ampliação fora das 
áreas de trânsito, mas nunca de-
baixo de tapetes;

Remova os tapetes que pro-
movem escorregões;

Limpe imediatamente qual-
quer líquido, gordura ou comida 
que tenham sido derrubados no 
chão;

Armazene a comida, a louça e 
demais acessórios culinários em 
locais de fácil alcance;

As estantes devem estar bem 
presas à parede e ao chão para 
permitir o apoio do idoso quando 
necessário;

Solidariedade e comprome-
timento fazem parte de Jaboti-
cabal e esta afi rmativa pode ser 
mais uma vez comprovada com 
a Campanha do Agasalho 2015, 
promovida pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Jaboticabal 
(FSS), em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade do Es-
tado de São Paulo (Fussesp). A 
Campanha foi fi nalizada no dia 
28 de agosto.

Foram atingidos um total de 
20.394 peças, entre roupas, aga-
salhos, cobertores, roupas de 
cama e calçados arrecadados, 
resultando em mais de 74 mil pe-
ças arrecadadas entre os anos de 
2013, 2014 e 2015.

Solidariedade e comprometimento 
durante a Campanha do Agasalho

“Esses números reforçam a 
força de mobilização de nossa 
população e renova o nosso espí-
rito de trabalhar dia a dia em prol 
dos valores solidários que fazem 
parte da nossa essência. Expres-
samos o nosso mais profundo 

agradecimento a todos que direta 
ou indiretamente, em todas as es-
feras de nossa sociedade, contri-
buíram para o excelente resulta-
do da campanha em Jaboticabal”, 
agradece a primeira-dama e pre-
sidente do FSS, Cidinha Girio.

Jaboticabal está em festa com 
a excelente colocação que obte-
ve na 19ª edição dos Jogos Re-
gionais do Idoso (Jori), fi cando 
na quinta colocação geral e se 
destacando em diversas moda-
lidades.  Os Jogos aconteceram 
de 2 a 6 de setembro, em Iga-
raçu do Tietê. Participaram 78 
idosos.

Na abertura, a primeira-
dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de Ja-
boticabal (FSS), Cidinha Girio, 
esteve presente juntamente com 
a primeira-dama do Estado de 
São Paulo, Lu Alckmin, que 
prestigiaram e apoiaram o even-

Idosos conquistam excelente colocação 
nos JORI e se preparam para os JAE

to.  
A coordenadora do Centro 

de Convivência do Idoso Edson 
Martini (Lazer na Terceira Ida-
de), Elaine Piza, afi rma que a 
participação de todos foi como 
acontece todos os anos, exce-
lente. “Os nossos idosos têm 
orgulho de competir e trazer os 
títulos para o município. Todos 
eles vão para competir mesmo. 
Só tenho que agradecer o apoio 
da Prefeitura de Jabotica-
bal, do prefeito Raul Girio, da 
primeira-dama Cidinha Girio, 
que estão sempre incentivando 
a Terceira Idade e as nossas 
propostas que damos em bene-

fício dos idosos, o presidente da 
Fundação de Amparo ao Es-
porte de Jaboticabal (FAE), Sa-
muel Cunha e toda a equipe.”

A partir de agora, os idosos 
estão se preparando para os Jo-
gos Abertos Estaduais (JAE), 
que  serão realizados de 7 a 11 
de outubro, em Campinas. Os 
classifi cados dos Jori estarão 
participando do JAE  nas mo-
dalidade de atletismo, dama, do-
minó, tênis de campo, natação, 
xadrez e dança de salão.

Agora, é torcer para que os 
idosos da Terceira Idade tragam 
ainda mais medalhas para o 
município. 
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P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

A modernidade teve início com o Re-
nascimento (na metade do Século 16), o 
descobrimento da América e do Brasil, a 
passagem da Era Medieval, Feudal, para 
o Mercantilismo e, em seguida, ao capi-
talismo.

Vivemos, atualmente, não uma época 
de mudanças, mas uma mudança de épo-
ca. No milênio que começa emerge algo 

REFLEXÃO - VIVEMOS  A   PÓS-MODERNIDADE 

imprecisamente chamado de Pós-Moder-
nidade, que se insinua bem diferente de 
tudo o que nos antecedeu, imprimindo 
novos paradigmas.

 Na Idade Média, a cultura girava em 
torno da ideia de Deus. Na Modernidade, 
centra-se no Ser Humano. Episódio ca-
racterístico da Modernidade ocorreu em 
1682. Mister Halley, baseado exclusiva-
mente em cálculos matemáticos --  pois 
não dispunha de aparelhos  -- , previu que 
um Cometa voltaria a aparecer nos céus 
de Londres dentro de 76 anos. Na oca-
sião, muitos disseram: “É louco!” Como, 
fechado em seu escritório, baseado em 
cálculos feitos no papel, pode prever o 
movimento dos astros no céu? Quem, se-
não Deus, domina a abóbada celestial?”.

Mister Halley morreu em 1742, antes 
de se completarem os 76  anos previstos. 
Porém, muitos fi caram atentos ao que ele 
afi rmara. Exatamente na data prevista, 
em 1758, o Cometa, que hoje leva o seu 
nome, voltou a iluminar os céus de Lon-
dres. Era a glória da razão!

“Se é assim,” disseram, “então a ra-
zão haverá de resolver todos os dramas 

humanos! Acabará com a peste, as guer-
ras, a fome. Criará um Mundo de Luzes, 
de progresso, de saciedade, de alegria!”

Tudo muito bonito e lógico. 
Passados mais de quatro séculos, 

o saldo não é dos mais positivos. Os 
dados são da Food and Agriculture Or-
ganization (FAO): somos 7 bilhões de 
pessoas no planeta, das quais metade 
vive abaixo da faixa de pobreza, e pou-
co mais de 1 bilhão sobrevivem com 
fome crônica. Nada indica que se cum-
pram, até 2015, as Metas do Milênio da 
ONU, entre as quais a erradicação da 
miséria.         

Há quem afi rme que o problema da 
fome é causado pelo excesso de bocas. 
Em função disso, propõe o controle da 
natalidade. Nos opomos ao controle. So-
mos favoráveis ao planejamento familiar  

 O primeiro é compulsório, o segundo 
respeita a liberdade do casal.

E não concordamos com o argumento 
de que há bocas em demasia. Nem falta 
alimentos. Segundo a FAO, o mundo pro-
duz o sufi ciente para alimentar 11 bilhões 
de bocas. O que falta é justiça. Agora, te-

mos o etanol para abastecer os veículos, 
em vez de alimentos para nutrir  pessoas.

Outrora falava-se em trabalho. Sen-
tíamos orgulho de dizer: “Olha, meu pai 
educou a família trabalhando trinta anos 
na Rede Ferroviária”, “Minha mãe foi 
professora vinte e tantos anos “. O traba-
lho era fator de identidade.  

 Ainda alcançamos a geração que 
tinha o privilégio de falar em vocação. 
Depois substituída por profi ssão. Hoje 
fala-se em emprego, e olhe lá! Não se 
menciona mais trabalho, porque infeliz-
mente o fator de identidade social não é o 
trabalho, é estar no mercado.  Como diria 
Descartes, “consumo, logo existo”.

Há futuro para a Humanidade dentro 
do paradigma capitalista?

A resposta é sim se comungarmos 
essa angústia, essa frustração frente aos 
sonhos idílicos da modernidade. Quem 
diria que a revolução russa terminaria 
em gullags, a chinesa em  capitalismo de 
Estado; e tantos partidos de esquerda as-
sumiriam o poder como o violonista que 
pega o instrumento com a esquerda e toca 
com a direita?   

Refl exão sobre texto de Frei Beto – 
escritor  

 Em São Paulo, num prédio de luxo, 
uma  mulher jovem, mãe, bonita, assas-
sinou e esquartejou o marido, um execu-
tivo  de sucesso, porque descobriu que 
ele a traia. O motivo foi o ciúme.

Vemos quase diariamente, homens 
violentos,  assassinatos de mulheres, 
mas a violência feminina choca mais.

Mas assim como o amor,  o ciúme,  
o carinho  e a ternura, a violência não 
tem sexo. Ela é um impulso de  ira de 
homens  e mulheres.

Nossa cultura machista, a testostero-
na e a força física ajudam o homem a 
perpetrar mais crimes contra as mulhe-
res. A mulher não tem a força física, mas 
tem  as mesmas fantasias agressivas que 
o homem.

Os homens tem uma atitude mais 
agressiva, com o mundo exterior para 
vencer, competir, bebem e usam mais 
drogas que as mulheres. As mulheres 
tem uma tendência maior à depressão, 
a autoagressão. Algumas usam a amea-
ça de suicídio  para  que  se  agredindo, 
agredir assim o parceiro  com a culpa.

Uma das formas mais comuns da 
violência na mulher é a psicológica, que 
fere profundamente e, não deixa marcas 
físicas, mais  emocionais, quase que  ir-
reparáveis  nessas  mulheres.

Quando a mulher ganha mais que o 
marido, e assume a casa, tem o domínio 

Violência não tem sexo, mulheres podem ser tão agressivas quanto os homens!!!

da relação, é mais comum a violência  fi -
nanceira, quando ela  humilha o parceiro 
por ganhar menos e cobra por tudo que 
lhe dá.

Mas o homem, mesmo que sofra 
violência física, nunca presta queixa ou  
vai a uma delegacia, porque se sente hu-
milhado em admitir que é dominado, e 
assim vai piorar a situação.

Mulheres muito possessivas ciumen-
tas  e dominadoras que nunca estão satis-
feitas, também sabem agredir o parceiro,  
diminuindo-o na frente dos fi lhos e dos 
amigos, reclamando de sua performance 
sexual “ele não é de nada”, ou de sua in-
capacidade de satisfazê-la, e sua difi cul-
dade em ganhar dinheiro. O que conse-
guem com isso é “castrar” o marido que   
acaba perdendo todo o interesse sexual 
por ela, e vai procurar outra que possa 
admirá-lo, e  que levante sua moral.

Com humilhações, gritos, gestos 
piadas, brincadeiras, as mulheres conse-
guem transformar seus príncipes encan-
tados em sapos...e, depois reclamam que 
ele não lhe dá atenção, não conversa ou 
prefere os amigos.

Os parceiros conhecem muito bem 
os pontos fracos um do outro, e usam 
isso para agredir sem deixar marcas.

Reclamar do marido na presença dos 
fi lhos é duplamente  cruel.  Humilha o 
homem  e passa para os fi lhos uma ima-
gem masculina fraca e incapaz e, uma 
imagem feminina de megera e mãe ter-
rível, o que vai afetar suas futuras esco-
lhas amorosas.

O caso relatado acima é menos co-
mum, principalmente pelo sangue frio 
e a crueldade, que não esperamos ver 
numa mulher.

Mas na historia e mitologia temos  
exemplos  da terrível violência da mu-
lher, como Medeia que mata os fi lhos 
para se vingar do marido, e Circe a fei-
ticeira que transformava os homens em 
porcos (algumas sabem fazer isso muito 
bem).

As mulheres devem cuidar para não  
repetirem esses modelos, pois com vio-

lência psicológica e atitudes depreciati-
vas, muitos homens carinhosos podem 
se transformar em animais sem coração.

A maioria dos livros de auto ajuda  
sobre relacionamentos se dirigem às mu-
lheres e os títulos como “homens que não 
amam” “homens que são cruéis” etc...  co-
metem a injustiça de dizer que a violência, 
a maldade, são exclusivas dos homens.

Homens também são frágeis, tem 
sentimentos e sabem amar tanto quanto 
as mulheres.

Basta ver as obras de arte, musicas 
e  poesias escritas por eles, geralmente 
para nós Mulheres. Assim como exis-
tem homen com problemas mentais, 
psicológicoscomprometidos, doentes 
mesmo, também é comum encontrarmos 
Mulheres doentes de ciúmes, inseguras, 

possessivas, agressivas e totalmente de-
sequilibradas. Em ambos os casos, é pre-
ciso tratamento para esses tipos de com-
portamentos, que a maioria terminam 
em grandes tragédias. É preciso fi car 
atentos  nessas pessoas, sejam homens 
ou  mulheres, pois podem deixar em 
seus  fi lhos marcas profundas e desvios 
de personalidade e, tantos malefícios que 
vemos acontecendo pelo mundo afora. 
Pense, análise, será que você, amigos - 
não podem estar vivendo uma vida sem 
preparação, sem propósitos, estratégias, 
deixando a vida te levar, e não levar uma  
vida que benefi cie a você, seu cônjuge e 
toda tua família? Boa Sorte, e lembre-se  
que a Mulher sábia edifi ca seu Lar, sua  
morada e também se torna o Elo para a  
Felicidade.

Quem não vem pelo amor, vem pela 
dor. Somos eternos em espírito.

A cultura adquirida nos leva a um 
mundo melhor.   

FORA DA CARIDADE NÃO  HÁ 
SALVAÇÃO. O que nos difi culta é a ig-
norância.    

Temos que amar para perdoar. A hu-
mildade é uma qualidade maior do espí-
rito, que vence o orgulho. A VERDADE  
nasce quando vencemos a ignorância e 
fazemos nascer a sabedoria como luz  
para iluminar os caminhos ao entendi-
mento das leis de DEUS. É O AMOR DE 
JESUS.                              

A responsabilidade de nós está em 
sermos construtores de um mundo que  
nos leve a caminhos seguros, vividos e 

PRECISAMOS ESTUDAR E 
APRENDER PARA  EVOLUIR

alicerçados pelo amor. Temos que traba-
lhar com olhos do coração, a humildade 
da felicidade, a fé do poder, a esperança 
no tempo, a caridade vencendo o orgulho. 
Tudo nasce para sermos vencedores de 
nós mesmos, dentro da reforma íntima.                          

EVOLUÇÃO A CURTO E A LON-
GO PRAZO

Evolução, crescimento lento e pro-
gressivo, no amadurecimento espiritual  
- que nos leva a galgar elevados degraus 
dentro da hierarquia de valores.                                

O tempo guardou saudades e lem-
branças de outras vidas do passado, para 
o presente, vindas do livro eterno da feli-
cidade e do amor, trazendo acontecimen-
tos, revivendo recordações, nas ligações  
do ontem, hoje e do sempre.            

Um  mundo não é igual a outro, o 
mesmo acontecendo com as vidas que são 
diferenciadas, pelas ações e reações. Nas-
cemos para juntarmos direitos e deveres  
nas vidas sucessivas, nas operações entre 
dois mundos e dois planos.     

Seremos mensageiros da BOA NOVA   
- pioneiros das mudanças, num ciclo das 
diferentes condições de vidas, que pas-
sam de uma época para outra, dentro de 
um sistema criado por DEUS, levando 
em consideração o KARMA coletivo ou 
individual.

Tudo muda com o tempo, transforma-
ções por necessidade de evolução, a curto 
e a longo prazo.                           

A FÉ, A ESPERANÇA E A CARIDA-
DE SÃO LUZES DE AMOR.

Mais uma vez o Senhor resolveu dar 
uma segunda chance para o rei Saul, mas 
ele não aproveitou esta grande oportuni-
dade que iria mudar toda a sua vida e o 

MAIS UMA VEZ

seu reinado para sempre. O rei Saul tinha 
recebido uma ordem do Senhor Deus, 
para destruir todos os amalequitas e não 
poupar ninguém. Então Saul convocou 
os homens e atacou os amalequitas e cap-
turou vivo Agague, rei dos amalequitas 
e exterminou o seu povo. Mas Saul e o 
exército pouparam Agague e o melhor 
das ovelhas e dos bois, os bezerros gor-
dos e os cordeiros. Poupou tudo o que era 
bom, mas o que era desprezível e inútil 
destruiu por completo. Então o Senhor 
Deus falou a Samuel: Arrependo-me de 
ter posto Saul como rei, pois ele me aban-
donou e não seguiu as minhas instruções 
mais uma vez. Samuel orou ao Senhor em 
favor de Saul, mas não adiantou, porque 
o Senhor já tinha escolhido outro rei, se-
gundo o Seu coração. Samuel procurou 
o rei Saul e quando o encontrou, Saul 
veio correndo ao seu encontro dizendo: 
Eu obedeci todas as ordens do Senhor 
Deus. Samuel disse: Então que balido 

de ovelhas é essa que ouço com meus 
próprios ouvidos? Que mugido de bois é 
esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: 
Os soldados os trouxeram dos amalequi-
tas; eles pouparam o melhor das ovelhas 
e dos bois para sacrifi carem ao Senhor, 
o teu Deus, mas destruímos totalmente 
o restante. Samuel disse a Saul: Fique 
quieto! Eu lhe direi o que o Senhor 
me falou esta noite. Embora pequeno 
aos seus próprios olhos, você não se 
tornou o líder das tribos de Israel? O 
Senhor o ungiu como rei sobre Israel e 
o enviou numa missão, ordenando: Vá 
e destrua completamente aquele povo 
ímpio, os amalequitas; guerreie contra 
eles até que os tenha eliminado. Por 
que você não obedeceu ao Senhor? Por 
que se lançou sobre os despojos e fez o 
que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas 
eu obedeci ao Senhor! Cumpri a mis-
são que o Senhor me designou. Apenas 
nós poupamos a vida do rei Agague e 
o melhor das ovelhas e dos bois para 
oferecer ao Senhor em sacrifício. Sa-
muel disse: Acaso tem o Senhor tanto 

prazer em holocaustos e em sacrifícios 
quanto em que obedeça a sua palavra? 
Obedecer é melhor do que sacrificar (I 
Samuel 15. 1 aos 22). Saul caiu em si 
e viu que tinha errado mais uma vez 
e desta vez Deus não queria mais ele 
como rei. Não desperdice a chance que 
Deus está dando para você hoje, apro-
veita esta grande oportunidade, pois 
amanhã pode ser muito tarde. Quantos 
que não deixaram Deus em último lu-
gar dizendo: Eu ainda sou muito jovem 
e tenho uma vida inteira pela frente. O 
tempo passou tão rápido que a pessoa 
nem se deu conta, quando viu já era 
tarde de- mais. Hoje é o dia! Não faça 
como Saul que pensou que Deus iria 
passar a mão na cabeça dele e tudo 
ia ficar bem. Lembre-se, obedecer é 
muito melhor e trás ricas bênçãos para 
a nossa vida.  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

Dois males que acabam com a nossa fé

Estamos sofrendo um “eclipse” em 
nossa fé. Mesmo as pessoas que recebe-
ram a graça do batismo no Espírito, que 
participam da Igreja, que estão à frente de 
grupos e receberam os dons do Espírito 
Santo, mesmo essas estão sendo violenta-

das na própria fé.
As aves de rapina, como o gavião, 

quando localizam uma presa, fazem um 
voo espreitando a vítima e preparando o 
ataque; depois, caem rapidamente e agar-
ram a presa sem fazer nenhum ruído e 
sem que ela perceba. O inimigo de Deus 
age assim conosco. Como gavião, ele é 
certeiro! Prepara o ataque e, sem fazer 
barulho, dá o golpe fatal!

O tentador tem agido dessa forma com 
a nossa fé, causando em nós dois grandes 
males: a incredulidade, que é o oposto da 
fé; e a impiedade. Os sintomas desse ata-
que do maligno em nossa fé e em nossa 
piedade são a falta de gosto pela oração e 
o desinteresse pela Palavra de Deus. A lei-
tura da Bíblia se torna árida e sem gosto, já 
não causa satisfação.

Precisamos nos entregar nas mãos do 
Senhor, deixar-nos trabalhar por Ele. Jesus 
quer curar o nosso coração da ferida mor-
tal, que o inimigo produziu em nós, com-
posta pela incredulidade e pela impiedade.

Deus abençoe você!
Seu irmão,

As cenas de lixões a céu aberto, com 
o degradante trabalho das pessoas “ga-
rimpando” devem continuar se repetindo 
Brasil afora, pelo descaso com a imple-
mentação PNRS (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010), 
legislação que normatiza a reciclagem, 
o reuso, a compostagem e coleta seletiva 
do lixo.

O Ministério do Meio Ambiente con-
tabiliza 3 mil lixões ativos, destino de 
quase a metade do lixo produzido, e um 
contingente de 800 mil catadores em todo 
o País.

Os aterros sanitários, solução da 
PNRS para tratar aquilo que não dá mais 
para ser reaproveitado, estão sendo negli-
genciados pela indiferença governamen-
tal com o prazo de erradicação dos lixões, 
que terminou em agosto do ano passado.

A prorrogação do fi m dos lixões e o 
agravamento da crise econômica, com o 
anunciado défi cit de mais de R$ 30 bi-

Resíduos sólidos, seguir adiante
lhões nas contas do governo, geram ainda 
mais incertezas sobre a efetivação da lei 
de resíduos.

Mas para que os impactos socioam-
bientais dos resíduos sólidos diminuam, 
precisamos de uma atitude pró-ativa de 
todos envolvidos nesta questão.

Tenho este compromisso que se re-
forçou por ter presidido o grupo de tra-
balho que elaborou a lei que instituiu a 
PNRS, processo que contou com a par-
ticipação democrática e ativa dos dife-
rentes setores envolvidos (da indústria 
aos catadores de materiais recicláveis); 
de especialistas no assunto, como José 
Valverde; e de autoridades responsáveis 
nas esferas federal, estadual e munici-
pal. A lei estabelece diretrizes para a 
gestão integrada e o gerenciamento dos 
resíduos sólidos, responsabilizando os 
geradores.

Essa legislação que veio para fi car 
dá um novo rumo ao problema da des-
tinação do lixo, com origem no Bra-
sil Colônia, gradativamente agravado 
pelo processo de industrialização e 
desenvolvimento que desconsiderou a 
sustentabilidade, agravada ainda pela 
concentração de 84% dos habitantes 
nas cidades.

Estudos recentes da Associação Bra-
sileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe) apontam 
que a geração de resíduos cresceu nos 
últimos quatro anos. A produção de re-
síduos aumentou 29%, a cobertura dos 
serviços de coleta passou de 88,98% para 
90,68% e a quantidade de postos de traba-
lho diretos subiu mais de 18%.

No entanto, o percentual de resídu-
os encaminhados para aterros sanitários 

pouco se alterou nos últimos anos, pas-
sando de 57,6%, em 2010 para 58,4%, 
em 2014. Porém, a quantidade destinada 
inadequadamente preocupa, pois atingem 
a marca de 30 milhões de toneladas de re-
síduos por ano, de acordo com o estudo.

Houve um aumento de 3,20% no 
total de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) – lixo produzido nos lares do 
brasileiro – coletado no ano passado, 
em relação ao ano de 2013. A compa-
ração deste índice com o crescimento 
da geração de RSU mostra uma dis-
creta evolução na cobertura dos ser-
viços de coleta dos resíduos, que atin-
giu um total de 71.260.045 toneladas 
coletadas.

Mas a evolução da aplicação da lei 
ainda é muita lenta.  Destacando que sou 
contrário à dilatação do prazo para da 
erradicação dos lixões. Essa proposta tra-
mita no Congresso Nacional sob diferen-
tes iniciativas que ampliam o prazo para 
acabar com os lixões até 2021.

O governo federal está indo na con-
tramão da PNRS ao deixar engavetado o 
Plano Nacional de Gestão de Resíduos 
Sólidos. Em 2011, o plano foi objeto de 
debate público, teve intensa participação 
e consolidou um texto com amplo apoio. 
Esse plano seria fundamental para induzir 
estados e municípios a elaborem projetos 
neste sentido. O governo do Estado de 
São Paulo saiu na frente ao lançar seu 
Plano Estadual, apoiando os municípios a 
conceberem suas próprias regras.

Os setores de embalagens de agrotó-
xicos, de óleos lubrifi cantes e pneus in-
servíveis contam com ações estruturadas 
para o retorno dos materiais descartados, 
e têm se destacado no incentivo à logís-

tica reversa, implementada pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

Na regularização da destinação das 
embalagens vazias, a PNRS consolidou o 
trabalho do Instituto Nacional de Proces-
samento de Embalagens Vazias (Inpev), 
entidade criada pelos fabricantes de agro-
tóxicos com o objetivo de recolher as em-
balagens vazias promovendo a conserva-
ção do meio ambiente.

É essencial, sob a ótica do setor agro-
pecuário, preservar os nossos recursos 
naturais e expandir a nossa produção de 
alimentos. E neste momento, em que os 
brasileiros sentem os impactos da falta de 
água, precisamos cuidar do solo, pois seu 
manejo adequado contribui para preser-
vação da quantidade e da qualidade dos 
recursos hídricos.

Além da preservação ambiental, a 
reutilização de resíduos diminui custos 
no campo e gera renda ao produtor. Um 
grande exemplo disso é o desenvolvi-
mento da biodisgestão, uma tecnologia 
que purifi ca os restos de alimentos e de-
jetos dos animais, e trata as águas, reuti-
lizando-as para lavagem das vísceras, rú-
men e sangue de bovinos, suínos, ovinos 
e búfalos, evitando a contaminação do 
solo, lençóis freáticos e afl uentes, além 
de reduzir a emissão de gases nocivos à 
atmosfera.

Com a criação da PNRS, nós reuni-
mos instrumentos necessários para criar 
um novo paradigma de preservação do 
meio ambiente. Mas será preciso coloca-
la efetivamente em prática para acabar 
com as cenas degradantes dos lixões, 
conservarmos os recursos naturais e a 
vida do planeta.

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

Novela? Sonho Social?! “Sel-
fe” autocrítico da política social 
brasileira?! De qualquer modo pa-
rece uma tentativa de “fotografar” 
criticamente o que está acontecen-

PARAISÓPOLIS!
do em nossa pátria. Viver uma so-
ciedade modelo, cuja força fosse 
iluminada plenamente pela moral, 
pela honestidade, pela fraterni-
dade sem alturas de falsos santos 
bradando “eu sou o cara” os outros 
são “marginais”! A qualificação de 
“direita” ou “esquerda” nada es-
clarece! Podem montar um “lava 
a jato” político justificando que a 
“sujeira” vem sempre do “outro 
lado”. Parece que “político” quer 
“soar” o grito do ipiranga como 
o fêz o “imperador” voltando de 
Santos onde fôra aprontar “uma 
de suas façanhas”! Dá-se para 
entender que o “mundo político” 
alça a bandeira da honestidade 
para esconder a corrupção! Não 
se pode duvidar que o “pixuleco” 
está costurado apenas com “espa-
radrapos”!

DESTILARIA SANTA CLARA LTDA. CGC: 56.732.928/0001-
15- IE: 391.023.641.117; Torna público que requereu na CETESB 
de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação 
(ampliações) para Fabricação de Aguardente de cana-de-açúcar e 
Álcool; à FAZENDA SANTA CLARA – Lusitânia – Zona Rural 
– Jaboticabal – SP.

POLACHINI & ANDRADE CONSULT, RECICL. E COM. 
RESID. E COM. DE EQUIP. ELETROELETR. LTDA torna pú-
blico que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 52000400 e 
requereu aLicença de Instalação para Recuperação de Materiais 
não especifi cados anteriormente à RUA AMÉRICO DE CAS-
TRO, 239, BAIRRO APARECIDA, JABOTICABAL/SP.

AILTON DE AGUIAR 03711707882, torna público que re-
cebeu da CETESB concomitantemente as Licenças Prévia e de 
Instalação nº 52000529 e requereu a Licença de Operação, para 
atividade de “Montagem e Acabamento de Móveis de Madeira; 
associado à Fabricação de”, sito à Avenida Jaime Ribeiro nº 319. 
Box 3 - Vila Industrial, município de Jaboticabal/SP.
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

San-São de um time só na Vila 
Belmiro: veja análise do clássico
Santos comanda duelo diante um São Paulo apático e sem força. Com os 3 

a 0, Peixe avança e cola no G-4. Tricolor se mantém em quarto
Santos e São Paulo entraram em cam-

po, na quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 
24ª rodada do Brasileirão, iguais em ob-
jetivos e nos desfalques importantes. O 
Tricolor, sem Rogério Ceni e Luis Fabia-
no, jogou para manter a quarta posição - e 
conseguiu. O Peixe, sem Lucas Lima e 
Geuvânio, queria se aproximar no G-4 - 
conseguiu também. 

A igualdade, porém, fi cou por aí. O 
clássico foi absolutamente desequilibra-
do. O Santos mandou no jogo, atuando 
com força na marcação, boas triangu-
lações e rapidez nas transições - bem a 
seu estilo: foram 14 fi nalizações, contra 
nove do São Paulo, que até teve mais 
posse de bola (53%), mas não sabia o que 
fazer com ela. O Tricolor errou 28 pas-
ses, marcou muito mal e fi cou à mercê 
do adversário. Os 3 a 0 resumem bem a 
superioridade dos donos da casa. 

Com o triunfo, o Peixe foi a 37 pon-
tos, subindo para o sexto lugar. O Trico-
lor, em quarto, está apenas um ponto à 
frente.

O São Paulo tentou colocar o Santos 
em apuros logo no início da partida, com 
seus jogadores bem adiantados, buscan-
do pressionar as saídas de bola do adver-
sário. A estratégia quase deu certo no pri-
meiro lance da partida, quando um erro 
de passe de Gustavo Henrique colocou a 
bola no pé esquerdo de Ganso. O meia 
passou para Rogério, que errou o chute.

O lance de perigo do São Paulo logo 

no primeiro minuto não passou de um es-
pasmo. A partir daí, o Tricolor passou 
a errar passes, afrouxou a marcação, 
deu campo para o Santos jogar. E aí, 
já viu: mesmo sem ser brilhante, o 
Peixe ficou à vontade para fazer seu 
jogo rápido, sempre em busca do gol. 
O lance acima mostra isso: Gabriel, 
Longuine, Marquinhos Gabriel e Ri-
cardo Oliveira. Em poucos toques, o 
time santista chegou e só não abriu 
o placar porque Thiago Maia perdeu 
chance incrível.

A chance perdida, porém, foi exceção 
e não regra para os santistas. Logo o time 
pularia à frente do placar, com David 
Braz completando de cabeça cobrança de 
falta de Zeca, aos 31.

Agora era o Santos quem pressionava 
as saídas do São Paulo. Se o time trico-
lor já errava passes simples, imagina sob 
pressão? Aos 42, Reinaldo saiu jogando 
errado, Renato roubou e passou para Ga-
briel, que rolou para Longuine marcar o 
segundo.

O São Paulo voltou entregue para o 
segundo tempo. O técnico Juan Carlos 
Osorio bem que tentou colocar o time 
à frente, com Wesley no lugar de Hu-
dson e Michel Bastos na vaga de Wil-
der Guisao. A intenção era ocupar o 
meio-campo, que era dominado pelos 
santistas. Não houve tempo para ob-
servar as mudanças. Aos 7, o Santos 
chegou novamente à frente, com boa 

jogada combinada por Renato e Victor 
Ferraz. O lateral foi à linha de fundo e 
acertou ótimo cruzamento para Ricardo 
Oliveira marcar. E a zaga do São Paulo 
só olhando.

Com os 3 a 0, o técnico Dorival Júnior 
resolveu poupar jogadores. Tirou Longui-
ne, Gabriel e Ricardo Oliveira. Entraram 
Serginho, Marquinhos e Nilson, jogado-
res que não acrescentaram nada à partida. 
Sinal de que, para o Peixe, os minutos 
fi nais seriam mera obrigação. O São Pau-
lo até chegou a acertar o travessão, com 
Michel Bastos, aos 42. Mas era tarde de-
mais. O San-São terminou com o Peixe 
animado com a ascensão rápida no cam-
peonato e o Tricolor em parafuso, ainda 
no G-4, mas com muitas falhas a serem 
acertadas.

Gols: David Braz aos 31 minutos e 
Rafael Longuine aos 43 minutos do pri-
meiro tempo; Ricardo Oliveira aos sete 
minutos do segundo tempo

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Gus-
tavo Henrique, David Braz e Zé Carlos; 
Thiago Maia, Renato, Rafael Longuine, 
Marquinhos Gabriel, Gabigol; Ricardo 
Oliveira (Nilson). 

Técnico: Dorival Júnior
São Paulo: Renan Ribeiro; Bruno, 

Lyanco, Edson Silva, Reinaldo; Thiago 
Mendes, Hudson (Wesley), Paulo Henri-
que Ganso; Wilder (Michel Bastos), Ro-
gério; Alexandre Pato (Centurión)

Técnico: Juan Carlos Osorio

Jogos Históricos: Os 40 anos do 
primeiro título brasileiro do Vasco

O Vasco foi o primeiro time carioca a 
conquistar o Campeonato Brasileiro (nos 
moldes atuais), um feito que completou 
40 anos no dia 1º de agosto. O troféu foi 
erguido depois de uma vitória por 2 a 1 
contra o Cruzeiro, diante de um Maraca-
nã lotado, com gols de Ademir e Jorginho 
Cavalheiro.

Mas a partida foi cercada de polêmi-
cas. A começar pela escolha do local da 
decisão. Vasco e Cruzeiro terminaram 
empatados em pontos no quadrangular 
fi nal e o regulamento previa um jogo 
extra com mando do time que tivesse 
a melhor campanha na soma de todas 
as fases – no caso, o Cruzeiro. Mas por 
causa de uma confusão no jogo contra o 
próprio Vasco, ainda pelo quadrangular, 

Em pé: Andrada, Miguel, Alcir, Fidélis, Moisés e Alfi nete. Agachados: Jorginho Carvoeiro, Zanata, 
Ademir, Roberto Dinamite e Luis Carlos.

quando os dirigentes do clube mineiro 
invadiram o gramado, a confederação 
puniu com a reversão do mando de 
campo.

Para completar a reclamação cruzei-
rense, o árbitro Armando Marques (es-
calado por uma sugestão dos mineiros) 
anulou um gol de Zé Carlos no fi m da 
partida, alegando que Nelinho cometeu 
falta no lance.

Independente de toda essa polêmica, 
a conquista coroou uma geração que via 
Roberto Dinamite começar a despontar. 
Ele foi o artilheiro daquela competição, 
com 16 gols marcados.

Ficha técnica
Vasco 2 x 1 Cruzeiro
Data: 1/8/1974

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 112.933 pessoas
Árbitro: Armando Marques
Gols: Ademir (V) aos 14min e Neli-

nho (C) aos 19min do primeiro tempo; 
Jorginho Carvoeiro (V) aos 33min do 
segundo.

Vasco:
Andrada; Fidélis, Miguel, Moisés e 

Alfi nete; Alcir, Jorginho Carvoeiro e Za-
nata; Ademir, Roberto Dinamite e Luís 
Carlos. Técnico: Mário Travaglini.

Cruzeiro:
Vítor; Nelinho, Perfumo, Darci e 

Vanderlei; Piazza, Zé Carlos e Dirceu 
Lopes; Roberto Batata, Palhinha (João-
zinho) e Eduardo (Baiano). Técnico: 
Ilton Chaves.

Campeonato Paulista (1993)
2ª Fase - Grupo 2 - 6ª Rodada
Data: 03/06/1993 (quinta-feira à noi-

te)
Local: Estádio Cícero Pompeu de To-

ledo - Morumbi (São Paulo/SP)
Público: 15.702
Renda: Cr$ 1.500.600.000,00

Santos: Maurício; Índio, Gallo, Júnior, e Itá; Darci, Axel (Dinho), Cuca e Ranielli (Vilson); Almir 
e Guga. Técnico: Evaristo de Macedo.

São Paulo Futebol Clube 6 x 1 Santos Futebol Clube
Arbitragem: Oscar Roberto Godói 

(ARB).
Gols: Palhinha, 23’/1T, 13’/2T e 

28’/2T, Cafu, 28’/1T, Pintado, 37’/1T, e 
Raí, 35’/2T (SPFC); Guga, 11’/2T (SFC).

São Paulo FC
Zetti (Gilberto); Dinho, Valber e Lula; 

Cafu, Cerezo (Matosas), Pintado, Palhi-

nha e Marcos Adriano; Raí* e Müller.
Técnico: Telê Santana

Santos
Maurício; Índio, Júnior, Gallo e Itá; 

Darci, Axel (Dinho), Cuca e Ranielli (Vil-
son); Almir e Guga.

Técnico: Evaristo de Macedo

FICHA TÉCNICA
Campeontato:Copa do Brasil 

2009
Corinthians: Felipe; Ales-

sandro, Chicão, William e 
Marcelo Oliveira (Diego); 
Cristian, Elias e Douglas; 
Jorge Henrique (Souza), 
Dentinho (Boquita) e Ronal-
do.

Técnico: Mano Menezes
Internacional: Lauro; Dani-

lo Silva, Índio, Álvaro e Mar-

Copa do Brasil 2009 - Corinthians 2x0 Internacional

celo Cordeiro; Sandro, Ma-
grão, Guiñazu e Andrezinho 
(Glaydson); Taison e Alecsan-
dro (Leandrão)

Técnico: Tite
Data: 17/06/2009 (quarta-

feira)
Local: Estádio do Pacaembu, 

em São Paulo
Público: 37.438 pessoas
Renda: R$ 1.825.748,80
Árbitro: Heber Roberto Lo-

pes (PR)

Auxiliares: Roberto Braatz 
(PR) e Alessandro Álvaro Rocha 
de Matos (BA)

Cartões amarelos: Magrão 
(I), Alessandro (C), Douglas 
(C), Leandrão (I), Boquita (C), 
Souza (C)

Cartões vermelhos: Lean-
drão (I)

Gols: Jorge Henrique, aos 
26min do primeiro tempo; Ro-
naldo, aos 8min do segundo 
tempo

Onze de Dezembro de 1983. O mun-
do inteiro está olhando para Tóquio. 
Em termos de importância, a decisão do 
Mundial Interclubes só perde para a fi nal 
da Copa do Mundo. Milhões de especta-
dores acompanham o jogo pela televisão.

O Grêmio chegava a esta decisão pela 
primeira vez. E o adversário era o forte 
Hamburgo, time alemão acostumado às 
grandes decisões, e que tinha como princi-
pal característica a frieza e a calma ao jo-
gar. Com este currículo, chegou ao Japão 
como favorito para a conquista do título.

Mas o tricolor gaúcho não se entregou 
e, aos 38 min do 1º tempo, Renato mar-
cou 1 a 0 para o Grêmio. O time alemão, 

Mundial Interclubes 1983 - O mundo rende-se ao Grêmio

no entanto, também era uma equipe de 
raça e, faltando 4 minutos para o término 
da etapa complementar, mostrou que não 
se entregava: Schröder empatou a partida, 
forçando uma prorrogação.

E foi então que, mais uma vez, a estre-
la de Renato brilhou. O ponteiro gremista 
marcou logo aos 3 minutos, em jogada 
brilhante. Valentemente, o Grêmio segu-
rou o resultado de 2 a 1 até o momento 
em que o juiz apontou o meio de campo, 
sagrando o Tricolor Gaúcho como Cam-
peão Mundial Interclubes.

Os japoneses aplaudiram o time de 
pé, enquanto o mundo inteiro, pintado de 
azul, se curvava à superioridade do Grê-

mio. A partir daquele momento, o clube 
tricolor do sul do Brasil entrava para a 
história. Nada poderia ser maior.

GRÊMIO FBPA: Mazarópi; Paulo 
Roberto, Baidek, De León e Paulo César 
Magalhães; China, Osvaldo (Bonamigo 
25 do 2°t) e Mário Sérgio, Renato, Tar-
ciso e Paulo César Caju (Caio 33 do 2°t)

Técnico: Valdir Espinosa
Reservas: Beto, Leandro, Casemiro, 

Tonho e César
HAMBURGER SV: Stein, Weh-

meyer, Hieronymus, Jacobs, Schroeder, 
Groh, Rolff, Magath, Hartwig, Hansen, 
Wuttke

Técnico: Ernst Happel

GRÊMIO FBPA: Paulo Roberto, Mazarópi; Baidek, Paulo César Magalhães; China, De León, Os-
valdo (Bonamigo 25 do 2°t), Renato, Tarciso e Paulo César Caju (Caio 33 do 2°t).

Os jogadores do Santos FC em pé (da esquerda para a direita): David Braz, Gustavo Henrique, 
Thiago Ribeiro, Victor Ferraz e o goleiro Wadimir. Agachados: Alison, Geuvânio, Lucas Lima, Robi-
nho, Renato e Chiquinho, posados para foto no Estádio Romildo Vitor G. Ferreira, em Mogi Mirim 
(SP), antes da partida contra o Mogi Mirim, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2015.

E 
OLUIR



PÁGINA  04 A  GAZETA SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2015

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

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.)

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA 
NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

A RELIGIÃO na TERRA tal qual a 
conhecemos hoje, foi fundeada a partir 
da vinda sacrifi cial de JESUS DE NA-
ZARETH - Nosso Amado Mestre e Go-
vernador do Planeta Terra (aliás a Maior 
das raras vítimas “inocentes” que até hoje 
viveram neste pequeno Planeta), quando 
concretizou aos homens a lição “CRÍS-
TICA”, se tornando um MEIO para que 
dispuséssemos de uma base concreta para 
a nossa conduta de âmbito moral, nas jor-
nadas terrenas.

O símbolo da cruz e os templos reli-
giosos existentes em todo o planeta dão 
conta disso.

E esse fato todas as religiões cristãs 

CONCEITO DE RELIGIÃO
indistintamente ensinam, que foram e são 
brilhantemente ministradas aliás, através 
dos tempos.

Portanto, todas as RELIGIÕES (des-
de que embasada na LEI DO AMOR, ou 
seja, que afi rma a existência de DEUS - 
ou JEOVÁ - ou ALAH, TUPÃ, etc., - e 
dos MESTRES SUBLIMADOS, como 
MOISÉS, BUDA, SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS, dentre outros e de JESUS, 
contida na obra universal que é a “Bí-
blia”): são naturalmente um MEIO e não 
um FIM!

O “FIM” ESTÁ NA VERDADEIRA 
ESSÊNCIA DO QUE É O SER ESPIRI-
TUAL!

Não há como fugir desta realidade! 
No que se relaciona ao que enseja ser 

o PLANO ESPIRITUAL, pelas explica-
ções que são ministradas, é que reside o 
“PECADO” das inúmeras religiões. 

Nenhuma se posiciona ou explica co-
erentemente aquilo que é a essência e o 
sentido da vida. Daí a confusão genera-
lizada nos fi éis seguidores de cada uma 
delas.

Continuam ainda a apregoar que 
“DEUS” deve ser temido. O que é um 
absurdo. Uma vez que afi rmamos catego-
ricamente que DEUS É AMOR PURO. 
Omitindo a realidade espiritual, de um 
modo ou de outro - conforme a corrente 
de pensamento -  EMPANAM A VISÃO 
SOBRE O QUE ENSEJA SER O “ESPÍ-
RITO” REALMENTE. 

Portanto, o brilho das religiões so-
mente é ofuscado pela falta do ensino 

espiritualizante sobre a realidade da vida 
eterna de nós que somos espíritos conce-
bidos pelo “CRIADOR” que é DEUS!

Mas que a ciência espiritual explica. 
Que é exatamente a “TERCEIRA REVE-
LAÇÃO” enfatizada pelo nosso Mestre 
JESUS e prevista na própria Bíblia.

As elucidações do mundo espiritual 
estão perfeitamente contidas nas gran-
diosas obras codifi cadas pelo ilustre Alan 
Kardec: O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO. Ler também “O LIVRO 
DOS MÉDIUNS”, “O LIVRO DOS ES-
PÍRITO” e “A GÊNESE”.

E preste bem atenção: “SEM QUE 
COM ISSO VOCÊ OU NÓS PRECISE-
MOS OU TENHAMOS QUE MUDAR 
DE RELIGIÃO”.  

Mesmo porque não há mais tempo 
para catequese.

LOCUPLETANDO
Queremos enfatizar que neste traba-

lho unimos todos os esforços visando dar 
um “empurrão” aos que sobre os estudos 
da espiritualidade se interessar. 

Sem querer - jamais - incutir na sua 
mente nada mais do que aquilo que você 
mesmo ensejará e poderá “entender”, ou 
seja, pesquisando, analisando e tirando 
suas próprias conclusões.

Portanto, o “ESPIRITISMO” ou o 
“ENSINAMENTO ESPIRITUALISTA” 
(repetimos): É UMA CIÊNCIA E NÃO 
TEM POR ESCOPO FAZER A CABE-
ÇA DE NINGUÉM E MUITO MENOS 
ANGARIAR ADEPTOS, POIS SE TRA-
TA DA  3ª REVELAÇÃO. 

É a fonte fornecedora dos parâmetros 
científi cos oriundas exata e diretamente 
dos “DIRIGENTES DOS MUNDOS” 
sobre tudo daquilo que representa a 
essência do espírito, através das co-
municações obtidas pelos ascendentes 
mediúnicos que todos nós possuímos. 
Basta desenvolve-las e seremos médiuns 
efi cazes para recebe-las dentro do plano 
físico em que nos encontramos, ou seja, 
TODOS NÓS SOMOS CAPAZES DE 
EXERCER A MEDIUNIDADE, EM 
SUAS DIVERSAS NATUREZAS: pela 
fala (psicofonia), pela visão (vidência), 
pela escrita (psicografi a), etc.

Este é o princípio. Depois mais e mais 
tudo se lhe esclarecerá.   

É o bastante ler inicialmente as obras 
acima citadas.

Não há como fugir desta realida-
de. 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 daremos sequên-
cia 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 entender que SOMOS TO-
DOS UM COM DEUS e, assim, nós 
vivemos eternamente. A próxima ma-
téria terá por título: “ELUCIDAÇÕES 
E COMPILAÇÕES DAS FORÇAS 
DO BEM”.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Visite o site: www.aterceiravisao.

com.br

Habituar. 
Já percebeu como este é um verbo fá-

cil de se aplicar na vida? Nos habituamos 
em comer bem, em praticar esportes, em 
sair com os amigos... mas também nos 
habituamos com o trânsito cada vez mais 
caótico, com o ritmo acelerado de traba-

A falta de Segurança não pode ser um hábito
lho e a consequente falta de tempo, com a 
ausência de generosidade, enfi m... com a 
falta de segurança.

Pior ainda se o hábito vier precedido 
do conformismo.

Na última década, a questão da segu-
rança pública passou a ser considerada 
problema fundamental e principal desafi o 
no Brasil. Ao mesmo tempo, temos tanta 
capacidade de adaptação que nos habitua-
mos a ver tragédias e nos conformar com 
elas. Aumento da criminalidade, degrada-
ção do espaço público, violência policial, 
inefi ciência preventiva de nossas institui-
ções, superpopulação nos presídios, rebe-
liões, fugas, corrupção...

Já passou da hora de agir.
A questão da redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos, por exemplo, 
não vai resolver o problema, mas é um 
passo já aprovado pela Câmara Federal e 
que segue agora para o Senado.

A Lei do Feminicídio, já em vigor, 
que prevê penas de 12 a 30 anos de prisão 
ao invés de 6 a 20 anos, como era ante-
riormente, para assassinatos de mulheres 

por razões de gênero, por si só não vai 
extinguir a violência contra a mulher, 
mas é um avanço para combatê-la num 
país como o nosso, que ocupa a sétima 
posição mundial em assassinatos de mu-
lheres.

Neste primeiro semestre do ano em 
Brasília, posso afi rmar que iniciamos a 
corrida para combater a criminalidade, 
já que a caminhada não é mais sufi ciente.

Se o corpo se habitua a caminhar, seus 
músculos te darão mais resultado se co-
meçar a correr.

Chega de hábito. Vamos à ação.
Na Câmara dos Deputados aprova-

mos o aumento e até o dobro da pena para 
crimes como estelionato contra idosos, 
uso de explosivos em furtos de caixas 
eletrônicos, receptação de produtos rou-
bados, indução de jovens à criminalidade 
e o consequente combate à exploração de 
menores de idade.

Classifi camos como hediondos, e 
não como homicídios simples, os crimes 
contra policiais e parentes dos agentes 
de segurança. Ampliamos a pena para os 

agentes que facilitarem a entrada de celu-
lar nos presídios.

Na era do “mundo digital”, onde 
a facilidade de comunicação e o senti-
mento de impunidade contribuem para 
a disseminação de práticas criminosas 
pela web, aprovamos o projeto que dis-
ciplina a infi ltração de agentes policiais 
na internet nas investigações sobre di-
versos crimes sexuais contra crianças e 
adolescentes.

A largada foi dada. A chegada de-
pende de nós, da nossa força, disposi-
ção, do planejamento estratégico para 
chegar lá. E quem se habitua com o 
seu tempo não alcança um resultado 
melhor.

O sucesso do processo de consolida-
ção política da democracia no Brasil, tem 
muitos desafi os. Mas o primeiro deles é 
não se conformar. Um hábito pode ser 
muito mais prejudicial do que você ima-
gina!

Baleia Rossi
Deputado Federal
Presidente Estadual PMDB-SP
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Locutor: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli

Quando você entrou 
na minha vida...

Tomou conta do meu 
ser.

Mesmo que eu me es-
forçe,

Não consigo mais te es-
quecer!!!

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

#RAPHAEL 
MARIOTO
O new face vive 

em Jaboticabal, e 
é apontado como 
a nova aposta  da 
Station Models 
Ribeirão Preto.

O garotão foi 
descoberto a pou-
co tempo e está 
dando os primei-
ros passos na car-
reira de modelo. 
Com apenas 16 
anos, o estudante  
tem a beleza dis-
tribuída em 1,88 
de altura e já está 
sendo lapidado 
para ser apresen-
tado nas princi-
pais temporadas 
de moda nacionais 
e internacionais.

Que Raphael 
vai longe nin-
guém pode negar.

Sucesso!
Agradecimen-

to: Rony Miranda 
(empresário e co-
ach de modelos)

GUSTAVO AMORIM... comemore o dia 16  com sere-
nidade, amor e paz. Que as bençãos estejam carregadas 
de novas e duradouras realizações. PARABÉNS!

O empresário MATHEUS DE BIASI 
VANTINI celebra mais um ano de vida. 
É o momento de amadurecer mais um 
pouco e vivenciar com muitos motivos a 
dádiva de Deus. É renovação, esperan-
ça, bondade, expectativas, inteligência, 
virtude, entusiasmo e serenidade. De-
terminação para continuar a enfrentar 
obstáculos e conquistar novos horizon-
tes nos caminhos da felicidade, fazen-
do fl orescer ainda mais o otimismo e a 
coragem. Vigor para produzir, discutir, 
criar, inovar e buscar sempre o melhor. 
FELICIDADES por este 12 de Setem-
bro. Votos de paz e saúde de todos os fa-
miliares.

LAURA DO NASCIMENTO GONÇAL-
VES... esta comemoração marca a transi-
ção de passagem da infância para a adoles-
cência. É uma fase diferente e misteriosa 
a ser desvendada com muitas aventuras a 
serem vividas. É amadurecimento com to-
que especial de encanto, momento mágico 
que fl oresce responsabilidades. Viva este 
momento marcante, com muitas FELICI-
DADES pelos seus 15 anos de JOVIALI-
DADE a ser comemorado no próximo dia 
15 de Setembro!

Sonia Aparecida da Silva parabeniza DA-
NIELLY SILVA AGUIAR e NICOLLY DA SIL-
VA ROCHA.  Mais um ano se passou e a come-
moração NATALÍCIA.  Desejos de felicidades, 
saúde, paz e um futuro de plenas realizações. 
Parabéns!

MIRELA BASSI NEVES TAKEUTI... o dia de hoje, 
12 de setembro, é uma inesquecível data para ser come-
morada com muito dinamismo, saúde e esperanças de 
um futuro promissor. FELICIDADES!
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O departamento de Trânsito e 
Transportes da Prefeitura de Jaboti-
cabal realizará durante a Semana Na-

Programação especial marca Semana Nacional do Trânsito em Jaboticabal

Intervenções acontecem em diversos pontos da cidade

cional do Trânsito diversos eventos, e 
neste sábado, dia 12, das 9h às 12h, 
haverá no cruzamento da Rua Barão 

do Rio Branco com a Avenida General 
Glicério, a distribuição de panfl etos, 

camisetas e também blitz de orienta-

ção.

“A semana do trânsito é importan-

te para o trabalho de conscientização 

realizado pelo Departamento de Trân-

sito durante o ano. Atenção e pruden-

cia são ferramentas fundamentais para 

um trânsito mais seguro”, afi rma o 

Diretor de Trânsito, José Carlos Fer-

nandes (Turbina).

Confi ra a programação completa:

12 de Setembro – sábado - das 9h 

às 12h

Distribuição de panfl etos, cami-

setas e orientações aos motoristas 

no cruzamento da Rua Barão do Rio 

Branco com Avenida General Glicé-

rio.

17 de Setembro - quinta-feira - às 

16h

Distribuição de panfl etos, camise-

tas na Praça Nove de Julho – Apresen-

tação da ONG Terapeutas do Trânsito, 

com o apoio do Sincor SP, Sindeseg 

SP, Sindicato das Corretoras de Segu-

ro do Estado de São Paulo

19 de Setembro – Sábado – das 9h 

às 12h

Distribuição de panfl etos, cami-

setas e orientações aos motoristas na 

Praça 9 de Julho.

De 21 a 25 de Setembro

Distribuição de panfl etos, camise-

tas e orientações aos motoristas em 

diversos pontos da cidade.

Para mais informações, o telefone 

do Departamento de Trânsito é (16) 

3202-8558.

Vários artistas, atletas 
e dirigentes estiveram 
presentes e mostrando 
seus talentos nos Pontos 
de Cultura de Jaboticabal 
e no Palco Culturando na 
60ª Festa do Peão de Bar-
retos. O evento foi promo-
vido pelo CIC - Consórcio 
Intermunicipal Culturan-
do e AGCIP - Associação 
Gestão Cultural no Inte-
rior Paulista.

De acordo com o dire-
tor de Cultura Abel Ze-
viani, estiverem presentes 
várias instituições, como 
o Núcleo de Apoio à 
Criança e ao Adolescente 
(NACA), SOS Esperança, 
Amor Solidário, Olhos 
da Alma e o cantor Rafa 
Thor.

“As instituições de Ja-
boticabal fi zeram bonito 
na 60ª Festa do Peão de 
Barretos, com a partici-
pação de mais de uma 
centena de artistas. Va-
leu a pena e conseguimos 
atrair um grande públi-
co”, fi naliza Abel Zeviani.

“Pontos de Cultura” de Jaboticabal marcam presença durante Rodeio de Barretos
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P/ PROFESSOR 
WALDEMAR 
MARTINS
Estávamos em campa-

nha eleitoral. Foi só corre-
ria para a “Chácara do Dr. 
Locke”, onde uma árvore 
chorava. Quando lá cheguei 
já haviam umas 30 pessoas. 
Algumas faziam o “nome 
do Pai” e diziam que em 

A ÁRVORE QUE CHORAVA
cada gota tinha a imagem 
de “Nossa Senhora”. A ár-
vore era frondosa, fi quei 
bem, embaixo sentindo os 
pingos e respingos.

Eu sempre visitava a 
“Família Locke” com meu 
pai, que tinha “o Horto Flo-
restal Cesário Martins” e lá 
fazíamos trocas entre plan-
tas ornamentais inclusive 
samambaias, orquídeas e 
roseiras...

Sempre fui apaixonado 
por plantas, por isso estudei 
a mata doméstica da “Chá-
cara do Dr. Locke” como é 
conhecida; onde encontrei 
madeiras comuns, de lei e 
bíblicas como: gomadeira, 
guarupuruva, ipês, sibipi-
runas, carvalhos, sândalos, 
acácias, teberentina, mog-
no, salguerios, santa-bár-

bara, sete-copas, cedro e 
dezenas de árvores frutífe-
ras e ornamentais. A árvore 
que chorava chama-se “Pau 
D’Alho”.

Hoje, querem apagar a 
única mancha verde - colo-
rida, que orgulha Jabotica-
bal; como se aqui não hou-
vessem dezenas de lugares 
próprios e ociosos.

Voltei à Chácara do “Dr. 
Locke”. Tive a impressão 
que as árvores queriam 
chorar, mas sinceramente: 
Eu chorei.

NOTA DA REDAÇÃO:
(O Prof. Waldemar Mar-

tins, foi Vereador em seis 
legislaturas e Presidente 
da Comissão de Proteção  
às árvores, aves, animais, 
nos governos de Angelo 
Berchieri).

Vende-se Horta Hidropônica 
completa com 120m², 2 bombas 
de 1/2cv, 6 tambores 230Lts 3 
reservatórios de 1000L, 2 ti-
mers eletrônicos com capacida-
de para 30 programações dife-
rentes, 6 canteiros triplos ABC 
1,45x10,00, 2 canteiros monta-
dos e outros 4 a serem monta-
dos (com todas madeiras e tubos 
hidropônicos): cada um com 
capacidade de produzir (A= 268 
Cebolinha, Coentro e Salsa x 6 
= 1.608 , B= 420 Alface Ameri-
cana x 6 = 2.520, C= 737 Agrião 
e Rúcula x 6 = 4.422) Produção 
total de 8.550, toda em madei-
ra parafusada, formato capela, 
lona 150 micras, cercada com 
tela mosquiteiro verde, pés di-
reito com 4 metros de altura 
em vigotas 6x18 e caibros 5x5, 
1 berçarios para 1200 mudas, 1 

Vende-se Horta Hidropônica

tambor de 100Lts com 1 bomba 
submersa, 1 condutivimetro, 1 
peagametro, sementes diversas, 
hidroponia desativada (motivo 
doença) em perfeito estado. 

Tratar com Rafaela (16) 
99122 3961 - R$ 5.000,00

http://produto.mercadolivre.
com.br/MLB-683215112-hidro-
ponia-estufa-completa-_JM

No dia 19 de setembro, Jabo-
ticabal recebe uma infi nidade de 
serviços gratuitos em prol da popu-
lação. Uma parceria entre Prefeitu-
ra, SESC e EPTV será realizada na 
Estação de Eventos Cora Coralina, 
das 9h às 13h, um evento que mar-
ca a Semana da Cidadania.

Serão oferecidos serviços 
como o Banco do Povo, Sebrae, 
Posto de Atendimento ao Traba-
lhador (PAT), aferição de pressão 
arterial, índice de massa corpó-
rea, assistência jurídica, ofi cinas 
e orientação nutricional.

A Semana da Cidadania tam-
bém oferece atividades recreati-
vas e esportivas. Representantes 
do Poupatempo estarão emitindo 
2ª via de RG, CPF, atestado de an-
tecedentes criminais, entre outros.

“Essa parceria garante à popu-
lação um momento de diversão e 
cidadania. Serão vários serviços 
disponibilizados para facilitar a 

Parceria entre Prefeitura, SESC e 
EPTV promove Semana da Cidadania 

Evento que acontece na Estação de Eventos Cora 

Coralina oferece diversos serviços gratuitos

vida do cidadão. Além disso, há 
uma capacitada equipe que será 
responsável pela recreação de 
crianças e adolescentes. Ou seja, 
enquanto os pais utilizam os ser-
viços disponíveis, os fi lhos apro-
veitam para se entreter. Agradeço 
a todos os parceiros pela iniciati-
va e aproveito para convidar toda 

A Secretaria Municipal de Assis-
tência Social informa aos interessa-
dos as datas e local nos quais serão 
realizadas as inscrições.

As inscrições para Frente de Tra-
balho serão realizadas nos dias 23 e 
25 de setembro, quarta  e sexta-fei-
ra, respectivamente, das 8h às 11h 
e das 14h às 16h30, no Centro de 
Convivência do Idoso Edson Mar-
tini (Lazer na Terceira Idade). As 
inscrições são realizadas pela Pre-
feitura de Jaboticabal, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social.

O Programa Emergencial de 
Auxílio-Desemprego, Frente de Tra-
balho, benefi cia pessoas que estejam 
desempregadas há mais de dois anos.  
Para se inscrever, os interessados de-
vem ter mais de 18 anos e morar, no 
mínimo, há dois anos em Jaboticabal. 
No ato da inscrição, devem portar do-
cumentos pessoais, com cópias, como 
RG, CPF, carteira de trabalho e com-

Inscrições para Frente de Trabalho 
acontecem nos dias 23 e 25 de setembro

provante de residência.
“Os interessados devem fi car 

atentos às datas e ao local das inscri-
ções. A Frente de Trabalho benefi cia 
munícipes que estão há mais de dois 
anos sem trabalhar”, comenta a se-

a população”, afi rma o prefeito 
Raul Girio.

No palco principal da Esta-
ção de Eventos Cora Coralina 
acontecem as apresentações de 
dança do Centro de Convivência 
do Idoso, Hip Hop, Percussão e 
o encerramento fi ca por conta do 
Trio Virgulino. 

cretária da Assistência Social, Eliete 
Travaini Lopes.

 Para mais informações, basta 
entrar em contato com a Secretaria 
de Assistência Social, pelo telefone 
3202-8301. 
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