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Com diversos serviços, o 
evento acontece na Estação de 
Eventos Cora Coralina

Neste sábado, 19 de setembro, 
uma parceria entre Prefeitura de 
Jaboticabal, o SESC e a EPTV 
traz para Jaboticabal um evento 
que marca o início da Semana da 
Cidadania.

 “Toda população está convi-
dada para participar da Semana 
da Cidadania. Além das ativida-
des que acontecem neste sábado, 
o Poupatempo continua ofere-
cendo serviços até o dia 26 de se-
tembro. Uma grande oportunida-
de para tirar a segunda via do RG 
e aproveitar todos os benefícios 
disponibilizados”, afi rma o pre-
feito Raul Girio.

 Programação - Serão ofere-
cidos serviços como o Banco 
do Povo, Sebrae, Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PAT), 
aferição de pressão arterial, cál-

Semana da Cidadania

culo de índice de massa corpó-
rea, assistência jurídica, ofi cinas 
e orientação nutricional.

 Além disso, neste sábado se-
rão oferecidas atividades recrea-
tivas e esportivas. Representantes 
do Poupatempo estarão emitindo 
2ª via de RG, CPF, atestado de 

antecedentes criminais, entre ou-
tros.  No palco principal da Es-
tação de Eventos Cora Coralina 
acontecem as apresentações de 
dança do Centro de Convivência 
do Idoso, Hip Hop, Percussão, 
shows com Rafa Thor e Trio Vir-
gulino. 

Visando instruir os motoristas 
da cidade sobre a importância 
do respeito às leis de trânsito, 
o Departamento de Trânsito e 
Transportes da Prefeitura de Ja-
boticabal está participando de 
uma ação nacional: a campanha 
do Denatran denominada “Seja 
você a mudança no trânsito”. A 
campanha nacional acontece de 
18 a 25 deste mês, mas Jaboti-
cabal acrescentou várias ações 
e adiantou as atividades. No dia 
12, último sábado,  das 9h às 
12h, a equipe do Departamento 
de Trânsito promoveu a distri-
buição de panfl etos, camisetas e 
deu orientações aos motoristas 
no cruzamento da rua Barão do 
Rio Branco com avenida General 
Glicério.

A distribuição de panfl etos, 
camisetas e também blitz de 
orientação fazem parte da pro-
gramação da campanha em vá-
rias datas. Na quinta-feira, dia 
17, na Praça 9 de Julho, a ONG 
Terapeutas do Trânsito, com o 
apoio do Sincor e Sindseg (Sin-
dicatos das Corretoras de Seguro 
do Estado de São Paulo, promo-
veu mais uma blitz de orientação. 
A ONG colocou Jaboticabal em 
seu cronograma, em detrimento 
de várias cidades da região, in-
clusive Ribeirão Preto. 

“A semana do trânsito é im-
portante para o trabalho de cons-

“Seja você a mudança no trânsito”
cientização realizado pelo De-
partamento de Trânsito durante 
todo o ano. Atenção e prudência 
são ferramentas fundamentais 
para um trânsito mais seguro. 
Respeito às leis de trânsito e aos 
agentes que as fi scalizam tam-
bém é fundamental”, afi rma o 
diretor de Trânsito, José Carlos 
Fernandes, o Turbina.

Tanto Turbina quanto Edvaldo 
Raymundo, fi scal de Transportes, 
estão comemorando o sucesso da 
campanha e lembram que a serie-
dade do trabalho local trouxe não 
só a ONG Terapeutas do Trânsi-
to, mas também fez com que para 
o próximo ano seja aprovado em 
Jaboticabal o Clube do Bem-te-
vi, que é um programa educativo 
de trânsito, coordenado e desen-
volvido pela Diretoria de Educa-
ção para o Trânsito e Fiscalização 
do Detran-SP, em parceria com a 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. “O programa tem a fi nali-
dade pedagógica de ‘educar para 
o trânsito’ as crianças matricula-
das no Ensino Fundamental I no 
interior do Estado de São Paulo, 
em atendimento às solicitações 
das Prefeituras. O Programa é 
desenvolvido dentro das salas de 
aula, por meio de palestras com 
duração aproximada de 50 (cin-
quenta) minutos, com o devido 
acompanhamento dos professo-
res. As crianças participam ativa-

mente das palestras, apresentan-
do suas dúvidas e curiosidades. 
A presença dos policias unifor-
mizados faz com que os alunos 
assimilem e retenham com maior 
propriedade e seriedade os ensi-
namentos transmitidos. No de-
senvolvimento da atividade, os 
policiais compartilham com as 
crianças conhecimentos técnicos 
e experiências profi ssionais por 
meio de linguagem acessível, 
bem como de brincadeiras dirigi-
das para fi xar o tema abordado”, 
explicou Edivaldo. 

Confi ra a programação 
completa:

17 de Setembro - quinta-feira 
- às 16h

Distribuição de panfl etos, ca-
misetas na Praça Nove de Julho 
– Apresentação da ONG Tera-
peutas do Trânsito, com o apoio 
do Sincor SP, Sindeseg SP, Sin-
dicato das Corretoras de Seguro 
do Estado de São Paulo

19 de Setembro – Sábado – 
das 9h às 12h

Distribuição de panfl etos, ca-
misetas e orientações aos moto-
ristas na Praça 9 de Julho.

De 21 a 25 de Setembro
Distribuição de panfl etos, ca-

misetas e orientações aos motoris-
tas em diversos pontos da cidade.

Para mais informações, o tele-
fone do Departamento de Trânsi-
to é (16) 3202-8558.

Será no dia 22 de novembro 
a primeira edição do Encontro 
de Carros Antigos de Jabotica-
bal realizada pelos Amigos da 
Ferrugem. O evento ocorrerá na 
Esplanada do Lago, ao lado da 
Prefeitura de Jaboticabal, interior 
de São Paulo, a partir das 8h da 
manhã.

O objetivo do encontro é vol-
tar a promover eventos de carros 
antigos na cidade. “A expectativa 
é que consigamos reunir mais de 
250 veículos dos mais variados 
modelos e anos”, diz Francisco 
Carlos de Oliveira Barco, o Chi-
quinho Barco, um dos fundado-
res dos Amigos da Ferrugem.

Para participar é só compare-
cer com o veículo que tenha pelo 
menos 20 anos. A inscrição será 
feita na hora preenchendo formu-
lário próprio, informando a mar-
ca e o modelo do carro e o nome 
do participante.

A inscrição dará direito ao 
café da manhã oferecido pelos 
organizadores e a entrega de uma 
lembrança de participação.

Sobre os organizadores – Os 
Amigos da Ferrugem surgiram 
em 2012, em Jaboticabal, para 
reunir proprietários e simpatizan-
tes de carros antigos. A maioria 
dos integrantes é praticante do 
antigomobilismo (neologismo 
para designar a restauração e ma-
nutenção de veículos antigos).

Eles se reúnem às quintas-
feiras, a partir das 8h da noite, 
no estacionamento do Ginásio de 
Esportes “Alberto Bottino”, que 
fi ca na praça Dr. Joaquim Nabu-
co, no centro da cidade.

Um dos motivos de terem es-
sas reuniões é movimentar os ve-
ículos, pô-los para rodar. Além de 
bonito, é imprescindível porque 
ajuda a lubrifi car as peças e evita 

Jaboticabal terá Encontro de Carros Antigos

as quebras. Em outras palavras, 
na manutenção e sobrevivência 
do auto. Também há o bate-papo 
informal, as novidades, combi-
nar o passeio do fi nal de semana, 
geralmente indo a encontros que 
acontecem na região. E não pen-
sem que só homens participam 
dos encontros, ao contrário, vai à 
família toda, mulheres, esposas, 
noivas, namoradas e fi lhos, com a 
participação do pessoal da região.

“Para ser um ferrugeiro é mui-
to simples: basta ter um carro 
com mais de 20 anos, indepen-

dente de modelo, cor, estado e 
ser amante de automóvel. Já dos 
encontros, às quintas-feiras, to-
dos são bem-vindos. Ele é aberto 
a qualquer pessoa interessada em 
uma boa conversa, obviamente, 
tendo carro como tema princi-
pal”, explica Chiquinho.

Serviço:
Encontro de Carros Antigos 

de Jaboticabal
Data: 22 de novembro de 2015
Horário: das 8h às 15h
Local: Esplanada do Lago, em 

Jaboticabal – SP

O Projeto Atleta do Futuro 
(PAF), que completa dois anos 
com atividades esportivas e so-
ciais voltadas às crianças, ado-
lescentes e jovens de Jaboticabal, 
neste segundo ano ampliou as 
modalidades e o número de alu-
nos.

O PAF é uma parceria entre 
a Prefeitura de Jaboticabal e o 
SESI-SP, desenvolvido pelo De-
partamento de Esporte e Lazer 
(DEL), vinculado à Secretaria 
de Educação, Cultura, Esporte e 

Projeto Atleta do Futuro completa dois anos 
e benefi cia mais alunos em Jaboticabal

Lazer (Secel). Conta como gestor 
do projeto o diretor esportivo do 
DEL, João Pifer, e como coorde-
nadora, Érika Pifer.

“Em 2014, o prefeito Raul 
Girio assinou o contrato de par-
ceria que benefi ciou 300 alunos 
na faixa etária de sete a 16 anos, 
na modalidade de basquetebol 
masculino e feminino, nos vários 
núcleos de iniciação e treinamen-
tos espalhados pela cidade. Este 
contrato permitiu difundir a mo-
dalidade e a participação efetiva 

dos alunos e seus familiares em 
atividades propostas pelo Proje-
to”, João Pifer.

Neste ano, a modalidade de 
atletismo também foi benefi-
ciada e desenvolve o projeto 
para aproximadamente 200 
crianças, nos Núcleos Naca, 
SOS, Emec Abdo José Chuei-
re e Centro Esportivo Antonio 
Mônaco.  A modalidade de 
basquete é desenvolvida nos 
núcleos Coronel Vaz, Afonso 
Tódaro, Ginásio Municipal de 

Esportes Alberto Bottino, Gi-
násio Municipal de Esportes 
Edno Pereira dos Santos - Jato-
bá e Clube Mascagni.

João Pifer comenta que o pro-
jeto vem ao encontro das neces-
sidades e oferece oportunidades a 
todas as crianças, principalmente 
as mais carentes, auxiliando na 
formação e educação de cada 
indivíduo, e tudo isso através do 
esporte.

A Prefeitura oferece os pro-
fi ssionais de educação física, os 

locais para o desenvolvimento do 
projeto e materiais esportivos. O 
SESI – SP, por meio de parcerias 
com empresas do município, uni-
formiza todos os alunos envol-
vidos no projeto e capacita anu-
almente todos os profi ssionais 
envolvidos.

Esta capacitação é feita atra-
vés da metodologia do SESI, no 
que diz respeito ao planejamen-
to das aulas, avaliações periódi-
cas dos alunos, gincanas envol-
vendo pais e familiares e temas 

transversais, tais como política, 
meio ambiente, cidadania, entre 
outros. Atualmente, somando 
as duas modalidades, atletismo 
e basquete, 500 crianças são 
atendidas e benefi ciadas pelo 
projeto.

São responsáveis pela moda-
lidade de basquete as professo-
ras Nayhara Servidone, Luci-
mara Silva, Luiza Lemos, Aline 
Brito e João Pifer. No atletismo 
Roberta Braz, Valmir Macedo e 
Valdivino Vinicius. 

Enquanto alguns provocam ruinas, 

outros constróem  edifícios da 

dignidade nos caminhos da 

transparência

A maldade gera obstáculos e 

a verdade fascina

A ilusão da mentira é momentânea 

e causa transtornos e tensões
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Gols 
e Cavani garantem vitória francesa

O amor tem um ciclo que lembra o 
bonito mito da fênix, o pássaro que se 
incendeia ao intuir seu próprio fi m, e re-
nasce das cinzas em um leito de ervas 
aromáticas.

Desejo e recesso, envolvimento e in-
diferença, certezas e dúvidas alternam-se 
nas relações amorosas. No limite talvez 
levem à proximidade do rompimento. E 
é nesse momento que podem renovar-se.

Os mitos atraem a imaginação por-
que são narrativas plenas de signifi ca-
ções sobre nossas vidas. A fênix seduz 
a fantasia humana desde tempos imemo-
riais, simbolizando, entre outras coisas, 
o desejo saciado que sempre retorna; o 

A união pode renascer das cinzas graças ao desejo dos amantes

desejo que pulsa e não considera obstá-
culos. E nem sequer as condições físi-
cas.

Por exemplo, pessoas muito idosas 
podem continuar desejando, como se 
ainda fossem jovens. Somos uns sem 
idade diria o escritor checo Milan Kun-
dera (74), referindo-se ao tempo nada 
cronológico de nossas almas. Sentimo-
nos mais moços ou mais velhos do que 
permitiria nosso tempo de vida. E con-
tinuamos desejando amores, mesmo 
quando a convivência com eles já termi-
nou, ou revelou sua impossibilidade, e 
até mesmo seu fracasso. Assim é o dese-
jo humano: indestrutível.

A Sigmund Freud (1856-1939), o 
austríaco fundador da Psicanálise, não 
passou despercebido que a fênix, ao 
renascer das cinzas, podia simbolizar 
o órgão sexual masculino. Saciado, ele 
é capaz de rejuvenescer pouco depois, 
com toda volúpia.

Aqui uma questão: por que não a 
sexualidade das mulheres, também? Do 
casal? Na poesia amorosa ao longo dos 
séculos, a fênix geralmente emerge da 
energia entre os dois amantes.

O dramaturgo e poeta inglês William 
Shakespeare (1564-1616) escreveu o 
poema A Fênix e a Tartaruga, lembran-
do o casal em sua unidade, o ímã que 
os une. Os versos eternizam a beleza da 

união dos dois parceiros em seus ciclos 
de morte e de ressurreição. Celebra o 
amor que se acalma e renasce.

O outro lado da fábula é a fantasia de 
que amores impossíveis ou fracassados 
podem ressurgir como por magia. Aqui, 
a fênix que tanto nos fascina é a ilusão 
de um eterno retorno: podemos ser imor-
tais e nossos amores não acabam. Nada 
disso, no entanto é real.

Em situações complexas, casais tal-
vez sintam que chegaram ao fundo do 
poço. Não veem uma saída. No entanto, 
quase em cinzas, ocorre de súbito expe-
rimentarem um renascer estimulante do 
amor. A crise não signifi cou o fi nal e, sim, 
o início de um novo ciclo, eventualmen-
te movido pelo medo de se perderem. O 
amor a um só tempo, o anterior e outro, o 
novo reviveu. Não houve mágica a mudar 
o cenário ou a eliminar as tensões do pas-
sado. O desejo de fi carem juntos trouxe 
de volta a atração e o estímulo para salvar 
o relacionamento: energia e persistência 
para enfrentar os obstáculos, lidar com o 
desânimo e o feijão com arroz do dia-a-
dia.

Até pessoas separadas há muito tem-
po, mas que evoluíram e cresceram, po-
dem ter uma segunda chance, se atraídas 
por desejos recíprocos, renascidos. Só 
se a balança continuar negativa, o mito 
da fênix não será símbolo de vida, mas 

de um círculo vicioso de repetição des-
trutiva, enredando o casal em impasse e 
desamor.

O forte desejo que ressurgiu foi nos-
talgia, inspirado na crença de que existe 
mágica? Impulso dissociado da realida-
de. O casal que se renova quando sai da 
crise experimenta a tensão entre o velho 
e o novo, consciente de que não deve re-
petir as armadilhas do passado. 

Ao mesmo tempo, os parceiros 
conservam os traços essenciais que os 
uniram, tanto quanto alguns de seus 
dilemas. E só serão verdadeiros se con-
viverem com suas dúvidas, desamores, 
ódios e indiferenças, que se alternam 
com desejos, encantamentos recíprocos 
e certezas de amor eterno. Se tiverem 
competência de manter os afetos positi-
vos pesando mais do que os negativos, 
é grande a possibilidade de a fênix re-
nascer das próprias cinzas em um leito 
de ervas aromáticas. Mais tudo isso vai 
depender da força e da  vontade de cada 
um dos cônjuges, porque se um fi car 
esperando que o outro  venha ceder ao 
encantamento, corre-se o  risco de na-
darem, nadarem e morrerem na praia. 
Nenhum AMOR resiste ao  abandono, 
descaso, indiferença e, ainda sentimento 
de solidão mesmo estando  a  dois, fi ca 
muito  difícil  acontecer  o  ciclo  cha-
mado  Fênix.

Nenhum Sistema Filosófi co resiste, 
hoje, à mercantilização da sociedade: a 
Arte virou moda; a Moda, improviso; o 
Improviso, esperteza. As transgressões já 
não são exceções, e sim regras.

O avanço da tecnologia, da informa-
tização, da robótica; a googletização da 
cultura, a telecelularização das relações 
humanas, a banalização da violência --  
são fatores que nos mergulham em atitu-
des e formas de pensar pessimistas e pro-
vocadoras, anárquicas e conservadoras.

Na pós-modernidade, o sistemático  
cede lugar ao fragmentário, o homogêneo 
ao plural, a teoria ao experimental. A ra-
zão delira, fantasia-se de cínica, baila ao 
ritmo dos jogos de linguagem. Nesse mar 
revolto, muitos se apegam às “irraciona-
lidades” do Passado, à religiosidade sem 
teologia, à xenofobia, ao consumismo de-
senfreado, às emoções sem perspectivas. 

Para os Filósofos pós-modernos, a 
história fi ndou, o lazer se reduz ao he-

REFLEXÃO - TECNOLOGIA  E  DESUMANIZAÇÃO  
donismo (prazer), a Filosofi a a um con-
junto de perguntas sem respostas. O que 
importa é a novidade. Já não se percebe 
a distinção entre Urgente e Importante, 
Acidental e Essencial, Valores e Oportu-
nidades, Efêmeros e Permanente. 

A Estética se faz esteticismo; importa 
o adorno, a moldura, e não a profundida-
de ou o conteúdo.      

O pós-moderno é refém da exteriori-
zação e dos estereótipos. Para ele, o agora 
é mais importante que o depois. 

Para o pós-moderno, a razão vira 
racionalização. Já não há pensamento 
crítico; ele prefere, neste mundo confl i-
tivo, ser espectador e não protagonista, 
observador e não participante, público e 
não ator.

 O pós-moderno duvida de tudo. É 
cartesianamente ortodoxo. Por isso não 
crê em algo ou em alguém. Distancia-se 
da razão crítica, criticando-a. Como a ser-
pente Uroboros, morde a própria cauda. 
Refugia-se no individualismo narcístico. 
Basta-se a si mesmo, indiferente à dimen-
são social da existência.

 O pós-moderno tudo desconstrói. 
Seus postulados são ambíguos, desprovi-
dos de raízes. Por exemplo, ao jornalis-
mo, prefere o shownalismo.

 O discurso pós-moderno é labiríntico, 
descarta paradigmas e grandes narrativas. 
Não tem memória, abomina o ritual, o li-
túrgico, o mistério. Como considera toda 
paixão inútil, nem ri nem chora. Não há 
Amor, há empatias. Sua visão de mundo 
deriva de caprichos da subjetividade.

 A Ética da pós-modernidade detesta 
Princípios Universais. É a Ética de Oca-
sião, oportunidade, conveniência. Cama-
leônica, adapta-se a cada situação.

 A pós-modernidade transforma a re-
alidade em fi cção e nos remete à caverna 
de Platão, onde nossas Sombras  têm mais 
importância que o nosso Ser, e as nossas 
imagens, mais que a existência real. 

 Agora, novas tecnologias de comu-
nicação encurtam o Tempo e o Espaço 
e promovem a homogeneização cultural 
segundo padrões consumistas. Sonhos 
cedem lugar a ambições (de poder, fama, 
beleza e riqueza); a busca do hedonismo 
(do prazer) se sobrepõe à Ética do tra-
balho; a especulação predomina sobre 
a produção; a relativização dos valores 
fragiliza as Instituições pilares da moder-
nidade, como a Família, a Igreja e/ou a 
Religião, a Escola e o Estado.

 A realidade se fragmenta como no 
giro alucinado do caleidoscópio. A pós-
modernidade emerge e traz à tona o in-
teresse individual como parâmetro prio-
ritário. Reina o cuidado excessivo do 
corpo (fi tness); a performance do artista 
parece ter mais importância que sua obra 
de Arte; as Religiões abraçam os critérios 
do mercado e prometem milagres prêt-à-
porter; o fundamentalismo ressuscita o 
Senhor dos Exércitos.

 A morte das Ideologias Libertárias e a 
predominância da Ótica Neoliberal, como 
sinônimo de Democracia e Liberdade, 
aceleram o Processo de Desumanização. 
Retrocede-se do Coletivo ao Privado; do 
Social ao Individual; do Histórico ao Mo-
mentâneo.

 O que era Povo transforma-se num 
aglomerado de pessoas; as Classes se es-
garçam em interesses Pessoais movidos 
pelo “maria vai com as outras” espelhado 
no comportamento da Elite; a Nação se 
deixa Recolonizar pela progressiva mer-

cantilização da aldeia global.     
 Frente a essa realidade fragmentada 

paira a pergunta: Qual Futuro? A barbá-
rie de um capitalismo predatório, exclu-
dente, de repressão implacável ao fl uxo 
migratório dos pobres, de aquecimento 
global e degradação ambiental, de Impé-
rio do narcotráfi co e do entretenimento 
imagético (TV e Internet) desprovido de 
conteúdo?   

 Um mundo baseado na competição, 
na progressiva apropriação privada da 
riqueza, na transformação dos direitos 
sociais, como alimentação, saúde e edu-
cação, em meras mercadorias às quais 
têm acesso somente aqueles que podem 
pagar?

O Fórum Social Mundial propõe: 
“Um outro mundo possível “. É possível? 
Quais seriam os desenhos e os paradig-
mas desse outro mundo possível?

Se queremos escapar da barbárie 
não resta outra esperança fora da defesa 
intransigente do meio ambiente; do re-
púdio a todas as formas de Preconceitos 
e Discriminações, Fundamentalismos e 
Segregações; do diálogo inter-religioso e 
da espiritualidade capaz de potencializar 
nossa capacidade de Amar e de sermos 
Solidários.

É preciso, cada vez mais, articular as 
lutas dos vários movimentos populares e 
sociais. Sem que a luta se torne a de to-
dos, difi cilmente se alcançará o Sonho de 
uma sociedade que favoreça a Vida.

A Vida só vale a pena ser vivida movi-
da por sentimentos e práticas de Amor, de 
Justiça, de Respeito à identidade e aos di-
reitos do outro. Só assim seremos capazes 
de saciar a nossa fome de pão e aplacar a 
nossa sede de beleza.   

Refl exão sobre texto de Frei Beto - 
escritor

O mundo nos recebe para morar em 
algum lugar, onde a vida foi planifi cada 
para viver por um tempo indeterminado. 
Não sabemos de onde viemos, o que te-
remos que fazer agora. São perguntas que 
dentro de um ciclo de vida, crescemos 
apoiados pela família a qual pertencemos. 
A aproximação é afi nidade boa ou mal, na 
atração da lei de causa e efeito, inicial-
mente como amizade e com o passar dos 
tempos nascer o amor.

Em todos os pontos de vista é difícil 
a escolha. Os caminhos são mesclados de 
pontos claros na luz, e escuros nas trevas, 
na paz e na discórdia, no orgulho e na 
humildade, no perdão e na discórdia, que 
traz a falta de entendimento, natural do 
encontro de pessoas que possivelmente já 

A DIFÍCIL ESCOLHA
viveram em algum lugar do passado.

São muitas as opções de vida para o 
aprimoramento do espírito encarnado, 
para se conhecer na reforma íntima e 
no modo de proceder no andamento na-
tural da vida terrena. As divisões dentro 
da hierarquia de valores são muitas, por 
esse motivo que a escolha se processa em 
vários níveis de aperfeiçoamento, onde a 
cultura do povo, as fórmulas de trabalho 
e os costumes vão sendo acrescidos para 
o descobrimento de novas invenções e 
descobertas, para se chegar a um cresci-
mento maior de evolução. Estamos ainda 
num processo de vitórias e derrotas, de 
aceitar a útil e grandiosa realidade de cor-
rigir o que está errado, nascer a verdade  
após o lançamento da semente do amor, 
do perdão e da felicidade completa, em 
todos os sentidos da livre escolha, para 
ver o erro, não mais errar, para que tudo 
fi que mais claro e positivo na luz que 
vem de Deus e Jesus.

Para entendermos melhor, temos que 
considerar algumas defi nições. O espírito 
é uma energia maior da criação de DEUS, 
dentro de um ser material, preparado para 
viver. Viva mais e se culpe menos. Sabe-
doria é a conquista imortal do espírito. É 
difícil a escolha, mas somos inteligentes, 
talvez muito mais poderosos do que pen-
samos, onde a plantação é livre, mas a 
colheita é obrigatória. Vamos agradecer 
sempre, a todo instante, porque a vida é 
muito importante. Nós somos os cami-
nheiros da livre vitória, que virá um dia 
de difícil escolha.

Todos vivem sempre preocupados 
com alguma coisa, pensando que pode 

PORQUE SE PREOCUPAR?
ter o controle de tudo e fazer tudo do seu 
jeito, mas estão totalmente enganados 
porque tudo está no controle de Deus. As 
preocupações só servem para nos afastar 
cada vez mais da presença de Deus. O 
próprio Senhor Jesus disse: Não fi quem 
preocupados a respeito de coisas: com a 
própria vida, quanto ao que comer ou be-
ber, nem com seu próprio corpo, quanto 
ao que vestir. Não é a vida mais importan-
te que a comida, e o corpo mais importan-
te que a roupa? Olhem os passarinhos do 
céu! Eles não se preocupam com a comi-
da; eles não precisam semear nem colher, 
ou guardar a comida em depósitos, pois 
o Pai celeste os alimenta. Será que vocês 
não valem muito mais do que os passari-
nhos? Será que com todas as preocupa-
ções juntas poderão acrescentar um único 
mandamento à vida de vocês? E por que 
fi car preocupado com a roupa? Olhem os 

lírios do campo como eles crescem! Eles 
não trabalham nem fi am. E Eu vos digo 
que nem mesmo o rei Salomão, em toda 
a sua glória, se vestiu como qualquer um 
deles. Se Deus veste assim a erva do cam-
po, que hoje existe e amanhã é lançada 
ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, 
homens de pequena fé? Portanto, não se 
preocupem, dizendo: Que vamos comer? 
Ou Que vamos beber? Ou Que vamos 
vestir? Pois os pagãos é que correm atrás 
dessas coisas; mas o Pai celestial sabe 
que vocês precisam delas. (Mateus 6: 
25 aos 32). Mas que parábola mais lin-
da, Jesus estava tentado nos mostrar que 
as preocupações não valem nada, elas só 
servem para nos tirar do verdadeiro ca-
minho e nos fazer tropeçar para nunca 
alcançar os nossos objetivos. Portanto, 
devemos estar sempre alertas, vivendo 
a cada dia, sem fi car preocupado com 

o dia de amanhã, porque ele cuidará de 
si mesmo. Não deixem que a ansiedade 
e o medo entrem em seu coração, essas 
coisas vão lhe impedir de avançar para o 
sucesso e de realizar grandes sonhos que 
Deus já lhe preparou para você viver uma 
vida cheia de felicidade. Então porque se 
preocupar se Deus cuida de tudo para o 
nosso bem? Levanta-te e tem bom ânimo 
e passe a desfrutar a vida abundante que 
Jesus conquistou lá na cruz. Hoje é o dia 
de vivermos de todas as coisas boas que 
o nosso Deus já preparou enquanto que 
nós dormíamos. Vamos louvar e alegrar 
porque este dia é consagrado ao Senhor 
nosso Deus. Não ande mais preocupado, 
coloque tudo diante de Deus em oração 
e suplica e com certeza Ele vai te dar a 
vitória em nome de Jesus.  Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

O inimigo usa armadilhas para acabar com o seu matrimônio
Quantos matrimônios estão sendo destruídos com as armadilhas do inimigo

A paternidade e a maternidade são sa-
gradas e santas. Por isso não pode haver 
infi delidade entre o casal. Não pode haver 

profanação do matrimônio realizado em 
Deus.

Para arrasar com seu casamento, o 
inimigo quer arrastá-lo para o adultério, 
seja você homem ou mulher. Ele atiça a 
sua vaidade ao fazer você se sentir ca-
paz de seduzir e conquistar. Mas é pre-
ciso ter olhar espiritual e enxergar que é 
o maligno quem quer acabar com o seu 
casamento.

Deus nos deu a sexualidade não para 
ser profanada. Assim como não se pode 
ser louco para usar seringas ou agulhas 
contaminadas, também não podemos ser 
loucos de permitir que o inimigo profane 
um dom tão precioso como a nossa sexu-
alidade.

Se você caiu nesse erro, precisa fazer 
logo uma boa confi ssão e começar a viver 
uma vida de castidade.

Com minha bênção,
Seu irmão,

Nove meses após assumir a Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo é um bom mo-
mento para apresentar alguns dos pon-
tos e aspectos da fi losofi a que têm nos 
orientado.

O Governador Geraldo Alckmin 
determinou buscarmos sempre uma 
convergência entre produção e preser-
vação ambiental, substituir contencio-
sos entre agricultura e meio ambiente 
por convergências que aumentem a 
produção e garantam a sustentabilida-
de.

São Paulo é um dos estados na li-
derança nacional de preenchimento do 
Cadastro Ambiental Rural. Agradeço 
pelo trabalho da nossa Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (Cati), 
pelo engajamento no cadastrado de 
195.551 propriedades rurais, totalizan-
do 11.488.223 ha.

Estamos trabalhando fortemente 
para regulamentar o Programa de Re-
gulamentação Ambiental (PRA), que 
será uma alternativa para colocar São 
Paulo na vanguarda da regularização 

Agricultura em São Paulo
ambiental. As tecnologias que pes-
quisamos buscam sempre o melhor 
aproveitamento dos recursos naturais, 
como água e solo e trabalhamos para 
implementar o conceito de integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta.

Destaco o Programa Nascentes, um 
trabalho de recuperação do solo, e da 
vegetação, para preservar as nossas 
nascentes. Assim estabelecemos uma 
nova resolução sobre a questão, de-
senvolvemos um projeto exemplar em 
Holambra.

Na busca de aproximar nossa pes-
quisa da produção, destaco: o desafi o 
em pesquisar novos cultivares. Nesse 
momento, entra em ação o trabalho dos 
nossos institutos de pesquisa, a Agên-
cia Paulista de Tecnologia dos Agrone-
gócios (Apta) e o Instituto Agronômico 
(IAC), se caracterizam por estudar e 
criar novos cultivares, que são os dife-
renciais para que São Paulo continue a 
ser o estado que mais oferece alternati-
vas de novas variedades em vários se-
tores de produção, como a fruticultura, 
algodão, feijão e uma série de outros 
produtos.

O nosso Instituto de Zootecnia 
criou o Boi 7.7.7., uma nova concepção 
da bovinocultura de corte, que diminui 
em 30% o tempo de abate, se tornou 
referência no Brasil. O governador Ge-
raldo Alckmin esteve conosco na Ex-
poCorte, em Campo Grande - MS, para 
disseminar esse conceito desenvolvido 
pelo IZ. No dia 10 de setembro, rea-
lizamos um leilão em Sertãozinho, no 
qual conseguimos um rendimento 40% 
maior do que tradicionalmente se arre-
cada, mesmo diante da atual crise eco-
nômica que o País vive.

Outro exemplo de sucesso das pes-

quisas, realizadas no âmbito da SAA /
APTA /Instituto Biológico, é a utiliza-
ção de ácaros predadores para o con-
trole de ácaros-praga. O ácaro-rajado 
provoca graves danos nas nossas pro-
duções de orquídeas. O setor de fl ores 
e plantas ornamentais gerou no país 
R$ 4 bilhões em 2014, e a peste vinha 
causando grandes prejuízos aos produ-
tores.

Pesquisas comprovam o sucesso 
na utilização dessa técnica em relação 
à aplicação de agrotóxicos, visto que 
eliminam 98% das pragas, enquanto 
os agrotóxicos eliminam cerca de 20% 
das pragas.

Outra diretriz de trabalho é o foco 
no apoio ao pequeno produtor e a agri-
cultura familiar.

A boa notícia é que o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
Microbacias II – Acesso ao Mercado 
consolidou-se. Na sua sexta chama-
da pública o número de manifesta-
ções de interesse quase triplicou, 
saltando de 61 na quinta chamada 
para 167 na sexta – quase a soma das 
cinco primeiras - um crescimento de 
173,77%.

Contribuímos para que a Agrifam 
fosse um grande sucesso, lembro a 
incorporação do sistema de MPB – 
Mudas Pré Brotadas na linha de fi nan-
ciamento do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap), pelo qual 
o produtor poderá obter fi nanciamento 
até R$ 200 mil, com o prazo de seis 
anos, incluindo a carência de até dois 
anos. A taxa de juros de 3% ao ano, 
com bônus de adimplência de 25%.

O programa Citricultura Nota 10, 
lançado pelo nosso Instituto Agronô-
mico (IAC), é importante para incen-

tivar a produção de citros de mesa. A 
ideia é que sejam disponibilizadas cer-
ca de 60 variedades e porta-enxertos 
de citros de mesa para serem validados 
pelos citricultores paulistas.

Finalmente, no dia 15 de setem-
bro, durante solenidade no Palácio 
dos Bandeirantes, foram assinados 
convênios com 43 municípios para 
readequação de estradas rurais, por 
meio do Programa Melhor Caminho/
Pontos Críticos, que viabilizarão a re-
cuperação de 452,89 quilômetros de 
vias em condições de trafegabilidade 
prejudicadas. O investimento do Esta-
do para as obras, que serão realizadas 
pela Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo (Codasp), tem 
valor de R$ 27,66 milhões.

Ao contrário do que tem feito o 
Governo Federal em anunciar cortes 
e deixando de investir, o Governo do 
Estado de São Paulo acredita que para 
superar a atual conjuntura econômica 
é preciso investir na estrutura do agro-
negócio, pois o governador Geraldo 
Alckmin não corta em investimentos, 
não corta do povo, mas sim do gover-
no, para que possa investir na socie-
dade.

Enfrentar os pontos críticos para 
trilhar o melhor caminho. Essa é a 
nossa missão. São Paulo pode não ser 
mais o maior centro de produção agro-
pecuária do Brasil, mas é o maior cen-
tro de produção do conhecimento do 
setor agropecuário para agregar valor e 
apontar tendências à agricultura paulis-
ta e brasileira.

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo e Presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de Agricultura

Vivemos as consequências de um 
avanço ecológico altamente notável: 
basta entrar em ônibus, no horário 
fi nal das aulas, para fi carmos atrope-
lados pela “meninada” escorregando 
seus dedinhos nas telas dos celulares. 
Para que?  Certamente não é para re-
ver lições. Longe disto! O interesse é 
integrar-se no universo das “fofocas” 
distantes da cultura e da moralidade. 
Não é “mundo cão”, mas é triste, pois 
os adultos agem assim. Todos são 
alunos da TV. Educaçãotem como 
objetivo fundamental o desenvolvi-
mento ético-social em todas as áreas. 

“PARAISÓPOLIS” - RETRATO 
IMAGINÁRIO “BEM REAL”

Estamos precisando, ao que parece, 
de um processo “lava-jato” pois a 
essência de “cidadania” está presen-
te, ao que parece, em todas as áreas: 
social, econômica, política e até no 
campo “ético-religioso”.Confunde-
se muito “democracia” com liberti-
nagem “político-social”, cuja base é 
“levar vantagem” a qualquer custo. 
As regras do jogo têm base no es-
camoteamento que arranca aplausos 
dos ingênuos “crentes” alimentados 
pela ilusão do “se Deus quiser, tudo 
vai melhorar”. Aí está a “corrupção” 
passivamente aceita; consequente 
da ausência dos verdadeiros princí-
pios morais em todas as atividades 
sociais: trabalho, comércio, religião, 
saúde, lazer, educação, esporte... etc. 
A corrupção não tem limites nem no 
“ativo” como no possívo; por isso 
se transformou em “delírio” distri-
buídos dos legítimos sonhos huma-
nos. O remédio é não abrir a “arca” 
doidamente, mas desenvolver um 
espírito crítico efi ciente capaz de 
distinguir o “verdadeiro” do “falso”; 
descobrir as manobras ardilosas da 
falsidade, purifi car “política, “demo-
cracia”,  “religião” de seus disfarces 
para não nos afogarmos nos “lama-
çais” da mentira. VAMOS FORTA-
LECER NOSSA CIDADANIA!

DANILO COELHO SERRALHERIA - ME, estabelecido à 
Rua Jão Aleixo de Paula nº 439/443, Bairro Sorocabano, ins-
crita no CNPJ sob o nº 11.734.369/0001-44, nesta cidade de Ja-
boticabal/SP, torna público que requereu na CETESB de forma 
concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação, para a 
atividade de Serralheria

AGREGA-SE VEÍCULOS
VANS, IVECOS, 3/4 PARA 
ENTREGA NA REGIÃO

FONE: (19) 2118-3100
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Barcelona “supera” Real Madrid e tem prejuízo de 
R$ 835,5 milhões com contratações nos últimos anos
Se o Real Madrid chama atenção no 

mercado de transferências com contrata-
ções milionárias, o Barcelona segue o ca-
minho oposto e acaba tendo prejuízo com 
seus reforços.

O jonal espanhol ‘As’ fez um levan-
tamento e analisou que o clube culé acu-
mula um prejuízo de 243 milhões euros 
(R$ 835,5 milhões) em transferências nas 
últimas cinco temporadas.

Com base nos dados do site “Trans-
fermarket”, o prejuízo do Barça é mais 
que o dobro dos 164 milhões de euros 
(R$ 563 milhões) que o Real Madrid ar-
recadou com contratações ao longo desse 
mesmo período.

A grande diferença entre os ri-
vais da Espanha é o poder que o Real 
tem de vender seus jogadores. Nesse 
período o clube merengue negociou 
Di María para o Manchester United, 
Ozil para o Arsenal e Higuaín para 
o Napoli. Já o Barcelona perdeu 
Ibrahimovic, David Villa e Alexis 
Sanchez mas por valores bem infe-
riores ao investido.

O Barcelona mantém a mesma base 
desde 2009, com Piqué, Busquets, Inies-
ta, Messi, Daniel Alves e Pedro. Alguns 
dos nomes que saíram, como Xavi, Puyol 
e Henry deixaram o clube de graça.

Lista com as 10 contratações mais fra-
cassadas da Premier League nos últimos 
tempos

10º – Shaun Wright-Phillips
Comprado pelo Chelsea em 2005 por: 

21 milhões de libras
Vendido para o Manchester City em 

2008 por: 8,5 milhões de libras
Prejuízo de: 12,5 milhões de libras.
9º – Alberto Aquilani
Comprado pelo Liverpool em 2009 

por: 20 milhões de libras
Vendido para a Fiorentina em 2012 

por: 7 milhões de libras
Prejuízo de: 13 milhões de libras
8º – Robinho
Comprado pelo Manchester City em 

2008 por: 32,5 milhões de libras
Vendido para o Milan em 2010 por: 

18,2 milhões de libras
Prejuízo de: 14,3 milhões de libras
7º – Hernán Crespo
Comprado pelo Chelsea em 2003 por: 

16,8 milhões de libras
Saiu sem custo para a Inter de Milão 

em 2008
Prejuízo de: 16,8 milhões de libras
6º – Michael Owen
Comprado pelo Newcastle em 2005 

por: 16,8 milhões de libras
Saiu sem custo para o Manchester 

United em 2009
Prejuízo de: 16,8 milhões de libras
5º – Hargreaves
Comprado pelo Manchester United 

em 2007 por: 17 milhões de libras
Saiu sem custo para o Manchester 

City em 2011

Prejuízo de: 17 milhões de libras
4º – Jô
Comprado pelo Manchester City em 

2008 por: 18 milhões de libras
Saiu em custo para o Internacional em 

2011
Prejuízo de: 18 milhões de libras
3º – Emmanuel Adebayor
Comprado pelo Manchester City em 

2009 por: 25 milhões de libras
Vendido para o Tottenham em 2012 

por: 5 milhões de libras
Prejuízo de: 20 milhões de libras
2º – Dimitar Berbatov
Comprado pelo Manchester United 

em 2008 por: 31 milhões de libras
Vendido para o Fulham em 2012 por: 

5 milhões de libras
Prejuízo de: 26 milhões de libras
1º – Shevchenko
Comprado pelo Chelsea em 2006 por: 

30,8 milhões de libras
Saiu sem custo para o Dynamo de 

Kiev em 2009
Prejuízo de: 30,8 milhões de libras

Gols de Roma 1 x 1 Barcelona: Com gol 
antológico, italianos arrancam empate

Roma e Barcelona empataram por 1 
a 1 na tarde de quarta-feira na estreia de 
ambas as equipes pela Liga dos Campe-
ões 2015-2016. Atual campeão, o Barça 
saiu na frente com gol do uruguaio Luis 
Suárez, mas quem roubou a cena no jogo 
foi Alessandro Florenzi, que garantiu o 
empate com um gol antológico quase do 
meio de campo.

Dominando a posse de bola e chegan-
do com mais frequência ao ataque desde 
o início da partida, o Barcelona conseguiu 
abrir o placar aos 21 minutos do primeiro 
tempo. Rakitic foi lançado pela direita e 
fez cruzamento na medida para Suárez, 

que apareceu na pequena área sozinho e 
fazer o 1 a 0 de cabeça.

Quando o Barça parecia estar encami-
nhando a vitória, no entanto, Alessandro 
Florenzi deixou tudo igual no placar com 
um gol histórico. O lateral-direito dispa-
rou pela direita, viu Ter Stegen adiantado 
e arriscou de muito longe, encobrindo o 
goleiro com perfeição para provocar uma 
explosão entre os torcedores italianos no 
estádio Olímpico de Roma.

No segundo tempo, o domínio seguiu 
sendo do Barcelona, que teve como me-
lhor oportunidade uma bola no traves-
são chutada por Messi aos 33 minutos. 

A Roma, porém, conseguiu segurar o 
empate em casa contra os favoritos espa-
nhóis. O resultado, no entanto, não foi a 
pior notícia do dia para o Barça, já que o 
time também perdeu o brasileiro Rafi nha 
Alcântara, que entrou no lugar de Rakitic 
mas sofreu lesão logo em seu primeiro 
lance e precisou sair do jogo deixando os 
médicos preocupados.

Na segunda rodada da Liga dos Cam-
peões, o Barcelona jogará em casa e re-
ceberá o Bayer Leverkusen no estádio 
Camp Nou. Já a Roma irá até a Bielorrús-
sia enfrentar o BATE Borisov na Borisov 
Arena.

Gols de PSG 2 x 0 Malmö: Di María 
e Cavani garantem vitória francesa

estreia pelo grupo A da Liga dos 
Campeões da Europa 2015-2016. Os gols 
da vitória francesa foram marcados por 
uma dupla sul-americana: o argentino 
Angel Di María abriu o placar e o uru-
guaio Edinson Cavani completou.

A torcida do PSG em Paris teve de es-
perar muito pouco para soltar o primeiro 
grito de gol. Logo aos 4 minutos, Di María 
tabelou com Verrati, dispatou pela direita, 
entrou na área da equipe sueca e chutou com 

categoria de perna esquerda para superar o 
goleiro Wiland e marcar seu primeiro gol em 
jogos ofi ciais com a camisa do time francês.

No restante do primeiro tempo, o do-
mínio do PSG seguiu absoluto, tanto em 
relação à posse de bola quanto nas fi nali-
zações. Mesmo assim, no entanto, o time 
sueco conseguiu se segurar na defesa, im-
pedindo que o placar fosse alterado antes 
do intervalo.

Assim, o aumento da vantagem dos 

anfi triões veio apenas aos 15 minutos da 
etapa fi nal. O brasileiro Maxwell recebeu 
a bola na esquerda e fez o cruzamento, 
Ibrahimovic desviou no meio do cami-
nho e Cavani apareceu para concluir de 
cabeça, sem chances de defesa, defi nindo 
a vitória do PSG por 2 a 0. Na próxima ro-
dada, o Paris Saint-Germain irá à Ucrânia 
enfrentar o Shakhtar Donetsk. Já o Mal-
mö jogará em casa, na Suécia, e receberá 
o Real Madrid. 

PSG: Kevin Trapp; Maxwell (Lucas Digne), Thiago Silva (Youssouf Sabaly), Serge Aurier (David Luiz) e Gregory Van der Wiel 
(Marquinhos); Benjamin Stambouli (Christopher Nkunku), Blaise Matuidi (Presnel Kimpembe) e Marco Verratti (Adrien Rabiot); 
Lucas Moura (Hervin Ongenda), Jean-Kevin Augustin (Edinson Cavani) e Zlatan Ibrahimovic (Bahebeck)  Técnico: Laurent Blanc

Renda do Corinthians é quase cinco vezes 
maior que a do São Paulo em 2015

O empate contra o San Lorenzo-ARG 
(0 x 0), marcou o recorde de público do 
Corinthians em seu estádio, com 40.744 
pagantes (isso sem contar os jogos da 
Copa do Mundo em que o estádio contava 
com arquibancadas temporárias). O jogo 
de teve também uma boa arrecadação: R$ 
3.329.516,00. Com isso, o Corinthians 
chegou à marca de R$ 12.578.453,00 ob-
tidos em rendas dos jogos da Libertado-
res. Contra o São Paulo, na vitória por 2 x 
0, o Corinthians teve sua maior renda da 
história, R$ 3.528.236,00. Contra o Once 
Caldas, na fase preliminar, a renda foi de 
R$ 2.436.746,00. Já contra o Danubio-
URU, a renda superou também a casa dos 
três milhões (R$ 3.283.955,00).

Somando o Campeonato Paulista, 
o alvinegro acumula R$ 25.082.953,00 
em 2015. Um recorde no país, superan-
do os rivais da capital. O Palmeiras fa-
turou em jogos do Estadual arrecadou 
R$ 19.144.660,00, quase R$ 6 milhões a 
menos. Já a diferença para o São Paulo 
é maior ainda. O tricolor arrecadou R$ 
5.668.482. Quase cinco vezes menos do 
que os R$ 25 milhões do Corinthians.

Clubes que mais arrecadaram em bi-
lheterias na temporada 2015:

1º – Corinthians – R$ 25.082.953
2º – Palmeiras – R$ 19.144.660
3º – Flamengo – R$ 6.835.717
4º – São Paulo – R$ 5.668.482
5º – Internacional – R$ 5.092.600

6º – Cruzeiro – R$ 4.213.974
7º – Atlético-MG – R$ 3.981.649
8º – Grêmio – R$ 3.937.254
9º – Botafogo – R$ 3.117.395
10º – Vasco – R$ 2.612.690
A média de público do Corinthians 

também segue  como a melhor entre os 
clubes brasileiros em 2015. Contando Li-
bertadores, Copa do Brasil, Copa do Nor-
deste e Estaduais, o clube paulista tem a 
melhor média do país atualmente com 31. 
335 torcedores por jogo. Só na Libertado-
res, a média é de 38.364.

Maiores médias de público dos clubes 
brasileiros em 2015:

1º – Corinthians – 31.335
2º – Palmeiras – 27.739

3º – Flamengo – 18.103
4º – Cruzeiro – 16.795
5º – Grêmio – 16.124
6º – Internacional – 15.970
7º – Atlético-MG – 13.953
8º – Santa Cruz – 13.583
9º – Ceará – 12.376
10º – São Paulo – 12.230
Maiores médias de público da Liber-

tadores entre os clubes brasileiros:
1º – Corinthians – 38.364
2º – Internacional – 30.942
3º – Cruzeiro -21.808
4º – São Paulo – 21.432
5º – Atlético-MG – 18.784

FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 X 0 TIGRE
Local: Morumbi, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 12/12/2012 - 21h45 

(de Brasília)
Árbitro: Enrique Osses (CHI)
Assistentes: Francisco Mondria 

(CHI) e Carlos Astroza (CHI)

Renda/Público: R$ 3.942.800,00 / 
67.042 pagantes

Cartões Amarelos: Denilson e Ro-
gério Ceni (SAO); Galmarini, Godoy e 
Diaz (TIG)

Cartões Vermelhos: Paulo Miranda, 
Intervalo (SAO); Diaz, Intervalo (TIG)

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Pau-

lo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e 
Cortez; Wellington, Denilson e Jadson; 
Lucas, Osvaldo e Willian José. Técnico: 
Ney Franco.

TIGRE: Albil; Paparatto, Echever-
ría, Godoy e Orban; Ferreira, Galma-
rini, Díaz e Leone; Botta e Maggiolo. 
Técnico: Néstor Gorosito

Flamengo campeão da Copa do Bra-
sil 2013

27/11 – MARACANÃ (RIO DE JA-
NEIRO-RJ)

FLAMENGO 2 x 0 ATLÉTICO-PR
J: Leandro Pedro Vuaden (Fifa-

RS); R: R$ 9.733.785,00; P: 68.857; G: 

Elias 42 e Hernane 49 do 2º; CA: Samir 
e Delatorre; CV: André Santos e Ciro

FLAMENGO: Felipe, Leonardo 
Moura (González), Samir, Wallace e An-
dré Santos; Amaral, Luiz Antonio, Elias 
(João Paulo) e Carlos Eduardo (Diego 
Silva); Paulinho e Hernane. T: Jayme 

de Almeida
ATLÉTICO-PR:Weverton, Juninho 

(Cleberson), Manoel, Luiz Alberto e 
Pedro Botelho; Deivid, Zezinho, Paulo 
Baier e Felipe (Delatorre); Marcelo e 
Ederson (Ciro). T: Vagner Mancini.

Guarani é Campeão Brasileiro – 13/08/1978

A estréia contra o Vasco da Gama foi 
desastrosa: derrota por 3 a 1 em Cam-
pinas.

Durante a segunda fase, o Guara-
ni ainda sofreu uma goleada por 5 a 1 
diante do Remo.

Tive a oportunidade de conversar 
com Hélio Maffi a, preparador físico do 
Guarani naquela época.

Segundo ele. apenas na primeira 
rodada da terceira fase - vitória frente 
ao Internacional por 3 a 0 no Beira 
Rio -  que aquele time mostrou sua 
real força.

E embalou.  - Nos 12 jogos seguin-

tes , empate um e ganhou 11 seguidos.
Nas semifi nais, vitórias contra o Vas-

co da Gama, em Campinas e no Mara-
canã, por 2 a 0 e 2 a 1.

Nas fi nais, mais duas vitórias, a pri-
meira em São Paulo, frente ao Palmei-
ras por 1 a 0, na segunda, eis a fi cha 
técnica:

Data: 13 de agosto de 1978
Guarani1 x 0 Palmeiras
Local: Brinco de Ouro da Princesa 

(Campinas). Público: 27.086
Árbitro: José Roberto Wright (RJ)
Gol: Careca aos 36 minutos do 1° 

tempo

Guarani: Neneca, Mauro, Gomes, 
Édson e Miranda, Zé Carlos, Mangui-
nha e Renato.

Capitão, Careca e Bozó. Técnico: 
Carlos Alberto Silva.

Palmeiras: Gilmar, Rosemiro, 
Beto Fuscão, depois Jair Gonçalves, 
Alfredo e Pedrinho; Ivo, Toninho 
Vanuza e Jorge Mendonça; Sílvio, 
Escurinho e Nei. Técnico: Jorge 
Viera

Ao longo de todo campeonato o Gua-
rani disputou 32 jogos, venceu 20, em-
patou 8 e perdeu 4.

Marcou 57 gols e sofreu 22.

Frases... por Thomazinho:
A MENTIRA sustenta o presente mas não garante o futuro!

Equide de ROMA 2015
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

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 ES-
CLARECIMENTO

Nas matérias semanais em que 
estamos compilando trechos do Li-
vro “A CHAVE DA PORTA DO 
CÉU”, apresentamos abaixo, infor-
mações de alto valor didático que 
emoldurarão nossas humildes expla-
nações para melhor entendimento do 
que é o ESPÍRITO – o que é a RE-
LIGIÃO propriamente dita – “NOS 
PRIMÓRDIOS DE UMA NOVA 
SEMENTEIRA” e os FATOS sobre 
o:

• APOCALIPSE - já que estamos 
realmente na fase de plena execução 
de tudo o que foi predito. Não pen-
sem, portanto, que o APOCALIP-
SE “PODE OU VAI ACONTECER 
ALGUM DIA”, mas sim “JÁ ESTÁ 
ACONTECENDO”. Mesmo porque 
já aconteceu no PLANO ASTRAL! 

Por isso, mais uma vez esta retó-
rica: VEJAM QUEM TEM OLHOS 
PARA VER. ESCUTEM QUEM 
TEM OUVIDOS PARA OUVIR.

Então vamos para algumas partes 
de ensinamentos ditados diretamente 
por ESPÍRITOS SUPERIORES das 
FORÇAS DO BEM do PLANO AS-
TRAL SUPERIOR. 

Temos sobre o ESPÍRITO - do 
Livro: MENSAGENS DO ASTRAL 
- Ditado por: RAMATÍS:

-Pg. 246 - “Todas as formas de 
vida estão impregnadas dos prin-
cípios espirituais; tudo tem alma e 
tudo evolui para estados mais subli-
mes, desde o ELÉTRON que rodopia 
no seio do átomo até às galáxias que 
giram envolvidas pelos poderosos 
“rios etéricos, que as arrastam como 
paina de seda ao sabor da corrente 
líquida. Assim é o macrocosmo, as-
sim é o microcosmo” - reza a tradi-
ção espiritual desde os primórdios da 
consciência humana.

“A SEPARATIVIDADE é 
GRANDE ILUSÃO, uma aparência 
própria da ignorância humana, que 
está situada nos mundos materiais, 
pois o sonho de Ventura é UM SÓ 
PARA TODOS! ”

-Pg. 249 - “Deus está manifesto 
tanto na probabilidade de onda do 
elétron como nas galáxias estelares.”

-Pg. 250 - “O homem ainda con-
cebe o “alto” e o “baixo”, ou o “puro” 
e o “impuro”, quando só existe uma 
Unidade Cósmica, indescritível, vis-
to que não há outra Unidade ou outro 
Deus para termo de comparação”.

“Lembrai-vos de que o corpo fí-
sico é apenas o prolongamento ou 
instrumento de ação do espírito, mas 
não representa a sua consciência 
real; esta atua pelo cérebro, porque 

ELUCIDAÇÕES DAS FORÇAS DO BEM

este é a porta de entrada do mundo 
oculto para o físico. O homem-carne 
é somente a emanação de sua consci-
ência espiritual, que o aciona através 
do plano mental e etéreo-astral. Não 
é o volume ou a extensão do corpo 
humano que identifi ca o modo de 
pensar e de agir da consciência es-
piritual, a qual sempre preexiste e 
sobrevive à desintegração material. 
Se não fora assim, uma criatura com 
150 quilos de peso teria consciência 
mais vasta que a do anão de 80 centí-
metros de altura, quando geralmente 
é o inverso, pois o gigante comu-
mente se debilita no campo mental.

No dizer dos antigos do vosso 
mundo, “a alma está presa ao cérebro 
por um fi o”; assim, quando se corta 
esse “fi o” da vida é que o espírito se 
sente realmente na plenitude da sua 
consciência.

-Pg. 259 - “O corpo humano, 
reduzido à forma de pasta nuclear, 
caberia perfeitamente numa caixa 
de fósforos, embora mantivesse o 
mesmo peso da antiga massa visí-
vel, mas ilusória. Há maior quanti-
dade de espaços vazios, no corpo, 
do que realmente matéria absolu-
ta; o homem, na sua última reali-
dade, é apenas uma rede de mag-
netismo sustentando invisíveis 
corpúsculos que, devido à preca-
riedade do olhar físico, assumem, 
a distancia, uma falsa aparência 
da realidade compacta. Em con-
sequência, quando desencarnais, 
é como se sacudísseis do espírito 
um punhado de pó incômodo, que 
obscurecia o dinamismo intenso 
de viver! ”

-Pg. 260 - (E continua RAMA-
TÍS) “Assegura a vossa ciência que 
o Universo se encontra em fase de 
contínua expansão; assemelha-se 
a gigantesca explosão que se dilata 
em todos os sentidos. Efetivamente, 
a imagem está próxima da realidade; 
entretanto, como o tempo no vos-
so mundo é relativo ao calendário 
humano, não podeis avaliar essa 
explosão na eternidade da Mente 
Divina. Para Deus, esse aconte-
cimento é tão instantâneo como o 
explosivo que rebenta no espaço 
de um segundo terrestre. Mas essa 
expansão não se verifi ca apenas na 
estrutura da matéria cósmica que 
anotais através de vossos instru-
mentos científi cos, pois o envol-
tório físico é o vestuário exterior e 
provisório dos Augustos Espíritos 
do Senhor, cujas auras conscien-
ciais também se expandem em to-
dos os sentidos, no indescritível 
processo de criar e evoluir.

Cada um dos Grandes Planos 
ou Manvantaras, correspondente 
ao total de 4.320.000.000 de anos 
do vosso calendário, no tempo que 
gasta para se concretizar comple-
mente, signifi ca para Deus a sen-
sação de uma explosão comum que 
efetuais com fogos de artifício. O 
Cosmo, eliminada a ideia de tem-
po e espaço, é apenas uma eterna 
“Noite Feérica” e infi nita festa de 
Beleza Policrômica, decorrendo 
sob a visão dos Espíritos Revelado-
res da Vontade e da Mente Criadora 
dos Mundos. ”

LUZ & PAZ
Visite o site: www.aterceiravisao.

com.br

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI  PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA/ORÇAMENTO 2016 DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Câmara de Ribeirão 
Preto recebeu cerca de 
150 pessoas para a au-
diência pública promo-
vida pela Comissão de 
Finanças, Orçamento e 
Planejamento (CFOP), 
para debater o Orçamen-
to 2016 e fazer a suges-
tão de emendas. O vice-
presidente da CFOP, 
Leo Oliveira (PMDB), 
afirmou que as emendas 
coletivas da comissão te-
rão um peso importante 
no Orçamento estadual. 
Compuseram a mesa: 
deputado federal Baleia 
Rossi (PMDB), deputados 
João Paulo Rillo (PT) e 

Welson Gasparini (PSDB), 
o vice-prefeito de Ribeirão 
Preto, Marinho Sampaio, 
o presidente da Câmara 
de Ribeirão Preto, Walter 
Gomes, e o representante 
da Secretaria Estadual de 
Planejamento, Maurício 
Hoffmann. Em seguida, a 
prefeita de Serra Azul, Sa-
lete Giolo, integrou a mesa 
também. 

A presença do vereador 
Vitório de Simoni foi  mui-
to signifi cativa e sugeriu 
para Jaboticabal entre 
muitos itens a melhoria da 
segurança pública, com 
enfoque no Corpo de Bom-
beiros. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS 
CANDIDATOS APTOS E HABILITADOS 

PARA O PROCESSO DE ESCOLHA 
POR VOTO DIRETO 

O COMCRIAJA - Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Jaboticabal, na pessoa de 
seu Presidente Maurílio Benedito Delfi no, em cumpri-
mento as regras estabelecidas na Resolução nº 05/2015 
de 08/09/2015, que regulamenta o Edital do Processo 
de Escolha em data Unifi cada para os membros do Con-
selho Tutelar do Município de Jaboticabal/SP – Quatri-
ênio 2016/2020, vem a público CONVOCAR os can-
didatos abaixo relacionados, considerados APTOS pela 
Entrevista Técnica, para participarem da Reunião que 
autorizará início da campanha eleitoral, que se realizará 
na Associação dos Contabilistas dia 19 de setembro de 
2015, às 9h00. 

Jaboticabal, 18 de setembro de 2015. 

Maurílio Benedito Delfi no 
Presidente

 

1 LUCIENE BORGES DE SOUZA GIZ 100 APTO

2 MARCOS RODRIGO FONSECA 95 APTO

3 MAURICIO CÔRTES LAMPARELLI 95 APTO

4 ANA PAULA DUNES MAFRA 90 APTO

5 ISILDA APARECIDA SARTI COMAR 90 APTO

6 IVANETE APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA 90 APTO

7 LUIZ AUGUSTO REVOLTI 90 APTO

8 MARIA CORREIA DOS SANTOS 90 APTO

9 ROSEMARY APARECIDA DE OLIVEIRA 90 APTO

10 TATIANE CRISTIANE BIANCHI 90 APTO

11 ALINE APARECIDA GINO MIRANDA 85 APTO

12 ANDRÉIA MORAES 85 APTO

13 CONSUELO DE MELLO  TORQUATO 85 APTO

14 LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES 85 APTO

15 MARTA ANA PIZZARDO MARQUES 85 APTO

16 REINALDO DE SOUZA 85 APTO

17 VERA LUCIA DO AMARAL SOUZA PRETTI 85 APTO

18 CONCEIÇÃO APARECIDA AUGUSTO DE JESUS 80 APTO

19 DIRCE SANTOS DA SILVA 80 APTO

20 MARIA IZABEL DORATI FERRARI 80 APTO

21 MICHELLE CALANTONIO POLETTI 80 APTO

22 ELTON CARLOS DE SOUZA DIAS 75 APTO

23 JOVANIA DE CASSIA MORETTI 75 APTO

24 LILIANA PRISCILA PEREIRA 75 APTO

25 LUCÉLIA RENATA GUARIZ 75 APTO

26 MARIA NILZA FAGUNDES GOLVEIA 75 APTO

27 REGINA CÉLIA SOARES 75 APTO

28 ROSELI APARECIDA SANTONI 75 APTO

29 VALDIRENE PINHEIRO DA SILVA SANTOS 75 APTO

30 ANGELA MARIA DE SOUZA LENHARI 70 APTO

31 JOSEANE REGINA DA SILVA 70 APTO

32 MURILO ROBERTO DE OLIVEIRA 70 APTO

33 NATALIE SIQUEIRA PEREIRA 70 APTO

34 PAULO SERGIO AGUSTINI 70 APTO

35 RAFAELA LOPES FERNADES 70 APTO

36 SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 70 APTO

37 VAGNER DE CAMPOS 70 APTO

CANDIDATOS
NOTA PROVA 

OBJETIVA

RESULTADOS DA 

ENTREVISTA 

TÉCNICA
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

MADE IN 
R I B E I R Ã O 
PRETO

Quem está  
feliz e de malas 
prontas para 
sua primeira 
temporada in-
ternacional é a 
belíssima Rays-
sa Rosado(17), 
e seu primeiro 
desembarque é 
na India.

A bela tem 
um rosto e uma 
gracios idade 
digna de um 
conto de fadas. 
Ela  tem brilho, 
é dona de um 
olhar mistério-
so e mágico, 
parece sempre 
ter acordado de 
um sonho bom.

Talentosa, 
linda, alta e 
magra, um per-
fi l de causar in-
veja em muitas 
por aí. Rayssa 
é representada 
pela Station 
Models, e vai 
arrasar em 
muitos traba-
lhos interna-
cionais.

E isso é 
para poucas.

Vamos fi car 
de olho neste 
sucesso!!!

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli
Ô mulher...
O amor que nós fi ze-

mos,
Eu nunca mais vou 

esquecer.
Foi um amor tom gos-

toso...
Que para sempre vou 

te querer!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

THOMAZ FERREIRA... dia 23 é uma data regada a har-
monia e emoções. Desejamos realizações de sonhos e uma 
caminhada de vida com muitas FELICIDADES!

RUBENS SOTELO, um inesquecível momento a ser come-
morado com brilhantismo, esperanças e conquistas num fu-
turo promissor. FELICIDADES pelo aniversário que acon-
tecerá dia 23.

ROGÉRIO PITTO... que este seu aniversário seja 
marcado com a eterna LEMBRANÇA DA FELICIDA-
DE. PARABÉNS pelo seu Aniversário a transcorrer no 
próximo dia 23.

CICINHO, comemore o dia 21 com serenidade, amor 
e paz. Que as bençãos estejam carregadas de novas e 
duradouras realizações. PARABÉNS!

MARCELO SOARES, que esta inesquecível data, seja fortaleci-
da por esperanças duradouras, sonhos concretizados, equilíbrio e 
perseverança. PARABÉNS pelo dia 23.

MARCOS GOMES... dia 21 é uma inesquecível data 
para ser comemorada com muito dinamismo, saúde e 
esperanças de um futuro promissor. FELICIDADES!
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ROBERTO MISSIATTO - ME, torna público que requereu 
junto à CETESB a Licença Prévia, para atividade de Extração de 
Areia em leito de rio; sito no Sítio Santa Rita, Estrada Particular, 
s/nº, Zona Rural, município de Luiz Antônio - SP

Estão abertas as inscrições para o 
Educa Mais Brasil, programa de inclu-
são educacional que disponibiliza bolsas 
de estudos de até 70% para estudantes 
que não têm condições de pagar o valor 
integral da mensalidade em instituições 
de ensino particulares. No estado de São 
Paulo estão sendo ofertadas mais de 50 
mil vagas para o segundo semestre de 
2015, em Jaboticabal há oportunidades 
para educação básica, graduação, pós-
graduação, idiomas, preparatório para 
concursos, cursos profi ssionalizantes e 
pré-vestibular.

Os candidatos às vagas podem esco-
lher entre os cursos disponíveis no site. 
“Ao conceder bolsas de estudo em diver-

Bolsas de estudo para 2015 
estão disponíveis em Jaboticabal

sas etapas do ensino, contribuímos para a 
capacitação de profi ssionais e por conse-
quência de uma mão de obra qualifi cada. 
Esses profi ssionais certamente terão mais 
condições de colaborar para o cresci-
mento econômico-social do país”, afi rma 
Andréia Torres, Diretora de Expansão e 
Relacionamento do Educa Mais Brasil.

Para conseguir o benefício, o candi-
dato deverá acessar a página ofi cial do 
programa www.educamaisbrasil.com.br 
e realizar a inscrição. Mais informações 
podem ser adquiridas na central de aten-
dimento: Capitais e regiões metropolita-
nas 4007-2020 e demais localidades 0800 
724 7202.

IMUNODOT DESENV. IND. E COM. DE IMUN. E PROD. 
DE DIAG. VET.LTDA-ME ME, torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação n° 52001761, 
válida até 31/08/2017, para Preparações Farmacêuticas para uso 
Veterinário Fabricação de, sito à RUA DOUTOR MÁRIO DE 
CAMPOS, 1150, JD SÃO MARCOS I, JABOTICABAL/SP.

GUSTAVO CAMARGO
ASSESSORIA EMPRESARIAL

MSP REPRESENTAÇOES COMERCIAIS S/S, CNPJ sob nº 
13.433.209/0001-90, situada à Rua São Sebastião nº 798 – Sala 
01 – Centro – Jaboticabal/SP, vem por meio desta tornar público 
que irá proceder o registro do distrato social da empresa supra, 
datado de 24 de Junho de 2015 junto ao Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal/SP.

RAIZEN ENERGIA S.A , torna público que requereu na CE-
TESB a Licença Prévia para Geração de Energia Elétrica. Sito à 
Rodovia Brigadeiro Faria Lima Km 322 – Zona Rural - Guariba/
SP.

Uma  cidade  tranquila, onde as pesso-
as ainda se cumprimentam, se sentam nas 
calçadas, se contam causos.

É certo que progresso é bom, neces-
sário.

Mas nosso governo permite que junto 

JABOTICABAL: DE ATHENAS À SODOMA

com a evolução, venham junto as dores 
e misérias do povo. O medo da violência 
já visita essas pessoas nas casas, nas cal-
çadas e nas conversas. As músicas já não 
cantam a pureza do coração sertanejo, 
mas a lascívia do corpo mundano.

Famílias passeando com seus carros, 
com seus fi lhos, e em alto volume “músi-
cas” que cantam a desvalorização e des-
respeito à mulher, família, fi lhos.

Enfatizando o uso de drogas como 
uma coisa boa.

Os governos apoiam e incentivam es-
sas situações. Quando são omissos, e li-
beram indivíduos que não deveriam estar 
junto de seus fi lhos e mulheres.

A situação só não está muito pior, 
porque os policias, e vigilantes fazem es-
forços que vão além de suas forças para 
tentar manter uma luz no caminho da 
população do Brasil, que a grande mídia, 
amparada pelo governo tentam apagar 
diariamente.

Aproveitem vocês mais jovens, pois o 
futuro não promete. 

A área da saúde necessita de profi s-
sionais que valorizem o atendimento às 
pessoas. O balconista de farmácia, por 
exemplo, está em contato direto com o 
paciente, sanando dúvidas com relação ao 
tratamento que lhe foi receitado e como 
os medicamentos devem ser administra-
dos. Para exercer esse trabalho, o profi s-
sional precisa de qualifi cação como o cur-
so livre Balconista de Farmácia, ofertado 
pelo Senac Jaboticabal.

“O balconista fornece todo suporte 
ao farmacêutico, atuando em diversos 
setores da farmácia ou drogaria, tendo 
o atendimento como principal função, 
orientando o paciente quanto ao seu tra-
tamento e auxiliando como administrar 
adequadamente os medicamentos que lhe 
foram receitados, portanto, precisa estar 
ciente de suas responsabilidades”, afi r-
ma Fernanda Sangalli Magro docente da 

Senac Jaboticabal oferta curso 
rápido de Balconista de Farmácia

área. As atribuições ainda incluem atua-
ção no recebimento e armazenamento de 
medicamentos e insumos farmacêuticos, 
atividades administrativas, organização e 
higiene do  local de trabalho, verifi cação 
de datas de vencimento de medicamen-
tos, entre outros afazeres. 

Interessados em se inscrever podem 
acessar o portal www.sp.senac.br/jaboti-
cabal, ir até a unidade ou entrar em con-
tato pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço:
Balconista de Farmácia
Data: de segunda a sexta-feira, de 5 

de outubro a 4 de fevereiro de 2016
Horário: das 19 às 22 horas
Local: Senac Jaboticabal 
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

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

sp.senac.br/jaboticabal
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICA-
BAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, 
nº 750 – Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará realizar no dia 24 de Setembro 
de 2.015, na sede da Entidade Sindical, às 17:00 horas em primeira convocação, e não atingindo o 
quórum estatutário, às 18:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, para tratar da seguinte:  

PAUTA   DO   DIA

DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A DESFILIAÇÃO E NOVA FILIAÇÃO À ENTIDA-
DE SINDICAL DE TERCEIRO GRAU, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 4º, LETRA 
“F”,   E ARTIGO 46, “USQUE  51”, DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afi xado em todos os locais de trabalho dos Servidores 
Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 15 de Setembro de 2.014.

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente

Para chamar a atenção da popula-
ção de Ribeirão Preto e Jaboticabal 
sobre a gravidade dos índices de aci-
dentes de trânsito, o Sincor-SP (Sin-
dicato dos Corretores de Seguros no 
Estado de São Paulo), o  SindsegSP 
(Sindicato das Seguradoras de São 
Paulo) e a ONG Terapeutas do Trânsi-
to promoveram em ambas as cidades, 
na quinta-feira (17) o evento “Transi-
tando Seguro.” A iniciativa tem como 
base as estatísticas que reportam mais 
de 50 mil mortes por ano Brasil. 

Com humor, simpatia e distri-
buição de abraços, os Terapeutas do 
Trânsito atuam nas ruas divulgando 
mensagens sobre a importância de 
dirigir com cuidado, observar as re-
gras de trânsito e sempre respeitar os  
motoristas, pedestres, motociclistas e 
ciclistas.

Em Ribeirão Preto, a trupe intera-
ge com motoristas e pedestres no cru-

Sincor-SP promove ação para incentivar segurança 
no trânsito em Ribeirão Preto e Jaboticabal

zamento entre as Avenidas 9 de Julho 
e Independência, a partir das 8h. Em 
Jaboticabal, na Avenida Rui Barbosa 
(Praça Central em  frente ao Corpo de 
Bombeiros), a partir das 16h.

“A exemplo do que ocorre nas 
grandes metrópoles, o índice de aci-
dentes e mortes no trânsito em Ribei-
rão Preto e cidades vizinhas é cada 
vez maior. Campanhas de educação 
e de respeito às leis do trânsito são 
fundamentais para reduzir esses nú-
meros”, afi rma o diretor da Regional 
Ribeirão Preto do Sincor-SP, Vicente 
de Oliveira Tozzo.

Já o presidente do o Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, comenta que se 
trata de adotar comportamento cons-
ciente, que é a principal ferramenta 
para diminuir os números alarmantes. 
“É fundamental que todos respeitem 
as leis de trânsito e sejam cordiais 
com os demais. Hoje os principais fa-

tores de riscos são dirigir sob o efeito 
de álcool, o excesso de velocidade, 
além da falta de capacete pelos moto-
ciclistas, do cinto de segurança pelos 
motoristas e passageiros de carros e, 
ainda, das cadeirinhas de crianças”, 
acrescenta. 

Motoristas e pedestres receberam 
também um folder com dicas e dados 
de acidentes de trânsito, adesivos para 
divulgar a campanha, além de um 
abraço, o sorriso e a alegria da trupe.

SERVIÇO:
Evento  Transitando seguro
Data – 17/09 quinta-feira
Locais e Horários
 • Ribeirão Preto:  no cruzamento 

entre as Avenidas 9 de Julho e Inde-
pendência a partir das 8h.

• Jaboticabal:   na Avenida Rui 
Barbosa (Praça Central  em  frente 
ao Corpo de Bombeiros) a partir das 
16h.

 A UCBVET Saúde Animal re-
alizou, entre os dias 8 e 11 de se-
tembro, sua Convenção de Vendas 
2015. O encontro reuniu cerca de 70 
profi ssionais no Taiwan Hotel, em 
Ribeirão Preto. Além de dinâmicas e 
debates sobre as estratégias corpora-
tivas, o evento também contou com 
um Workshop de Administração de 
Vendas, ministrado pelo consultor e 
especialista na área Carlos Dourado. 
A atividade deu início ao programa 
de treinamentos Universidade UCB-
VET, conceito que busca aprimorar 
os conhecimentos dos colaboradores 
para que eles possam oferecer me-
lhores serviços aos seus clientes e 
consumidores. 

 A Convenção também apresentou 
aos participantes a nova campanha 
promocional “É o Bixo! – Graduando 
Campeões”. A ação benefi ciará ven-
dedores, representantes e promotores 
que atingirem metas estipuladas em 
regulamento. Para receber a equi-
pe Comercial, a UCBVET preparou 
atrações especiais, como um jantar 

UCBVET Saúde Animal realiza Convenção 
de Vendas em Ribeirão Preto

na Churrascaria Coxilha dos Pampas, 
em comemoração ao Dia do Veteriná-
rio, celebrado em 9 de setembro.

Lançamentos
A Convenção de Vendas 2015 da 

UCBVET trouxe novidades para o 
mercado e apresentou à equipe Co-
mercial os lançamentos da marca. São 
cinco medicamentos em formato de 
comprimidos voltados para animais 
de companhia – os anti-infl amatórios 
Cortvet Pet e Meloxytrat; os antibi-
óticos Floxypet e Doxymax Pet; e o 
endectocida Ivermectan Pet, que tra-
ta parasitas externos e internos. Para 
animais de produção a empresa anun-
cia o Cursotrat, indicado no tratamen-
to de diarreia. 

Sobre a UCBVET Saúde Animal 
– A indústria de medicamentos vete-
rinários possui, atualmente, em seu 
portfólio, 54 produtos em 84 apre-
sentações, fornecidos para todo terri-
tório nacional e diversos países. Sua 
equipe é composta por profi ssionais 
altamente qualifi cados, que incluem 
médicos veterinários, farmacêuticos, 

químicos, biólogos e zootecnistas. 
Suas linhas compreendem medica-
mentos veterinários de ação terapêu-
tica (hormônios, anti-infl amatórios, 
analgésicos, antitóxicos e reconsti-
tuintes orgânicos), antiparasitários 
(endectocidas, endoparasiticidas e 
ectoparasiticidas) e antimicrobia-
nos. A companhia possui laborató-
rios em Jaboticabal e uma Unidade 
de Negócios em Ribeirão Preto, 
ambas no interior do Estado de São 
Paulo. Uma das mais tradicionais 
empresas do segmento no Brasil, 
a UCBVET Saúde Animal fabrica 
medicamentos para animais de pro-
dução (bovinos, bubalinos, suínos, 
ovinos, caprinos, equinos e aves) e 
de companhia (cães e gatos) desde 
1917, quando foi criada pelo em-
presário João Brunini. Conquistan-
do um espaço cada vez maior nos 
mercados nacional e internacional, 
a indústria está entre as 10 melhores 
empresas do setor, segundo o 10º 
Anuário do Agronegócio, editado 
pela revista Globo Rural.

Faça seu Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR)

O proprietário rural que não se 
inscreveu para o Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR) deve fazer o mais 
rápido possível. Devem se cadastrar 
os proprietários ou posseiros de imó-
veis de uso rural, estando localiza-
dos em zona urbana ou rural. 

O CAR foi criado pelo Código 
Florestal, sendo aprovado em maio 
de 2012. Tem como objetivo consti-
tuir um banco de informações sobre 
os imóveis rurais, como a delimita-
ção das áreas de proteção, reserva 
legal, área rural consolidada e áreas 
de interesse social e de utilidade pú-
blica.

Confi ra o modelo do CAR:
CAR
CADASTRO AMBIENTAL RU-

CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL
RAL

Proprietário(a) ou posseiro(a):
Cadastre seu imóvel rural
 Por que cadastrar?
•O cadastro é obrigatório
•O prazo é somente até 05 de 

maio de 2016
•A inscrição é gratuita, e peque-

nos imóveis (até 4 módulos fi scais) 
têm garantido apoio gratuito do po-
der público

•Vantagens e benefícios para 
quem fi zer a inscrição e aderir ao 
Programa de Regularização Ambien-
tal (PRA)

•O cadastro será exigido como 
condição pelos bancos, para conces-
são de crédito agrícola, pelos cartó-
rios, para transações imobiliárias, e 
pelos órgãos ambientais, para fi ns de 
licenciamento

INFORMAÇÕES PARA APOIO 
À INSCRIÇÃO

CATI – Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral

Telefone: (16) 3202-0781
Endereço: Av. 13 de Maio, 946, 

Jaboticabal - SP, 14870-160
Os dias e horários de atendimento 

precisam ser agendados por telefone.
e/ou remeter ao
www.ambiente.sp.gov.br/sicar
Disque-Ambiente 0800 113 560
 A UMC – Unidade Municipal de 

Cadastro De Jaboticabal- INCRA – 
Polo, no atendimento diário todos os 
proprietários rurais são orientados 
na obrigatoriedade da elaboração 
do CAR – Cadastro Ambiental Ru-
ral, pois sem esse fi cará excluído de 
diversos direitos relacionados à pro-
priedade.

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

Dia 05 de  setembro de 2015, às  
16:00 hs,  aconteceu, numa  linda  tarde 
o Enlace Matrimonial de Ariel Meni e 
Jacqueline Trovato. O noivo Ariel, fi -
lho do  Pr. Ricardo Meni e Marilza. Ela 
Jack, fi lha de João Marcos Trovato, que 
em pleno por do Sol, após a chuva cair 
calmamente, dando lugar a uma  lin-
da tarde de sol brando, sereno tal qual 
a personalidade dos nubentes que alí 
estavam FELIZES para receberem as 
Benções Celestiais através do  matrimo-
nio, e com toda certeza foram coroados 
com toda a Legião de ANJOS de DEUS 
que vieram aplaudir e comemorar uma 
perfeita União Sagrada. Que coisa mais 
linda de vivenciar. Mais  de  500  pesso-
as, vindas de muitas cidades, seus pais, 
irmãos, famílias, amigos, parentes e ir-
mãos em Cristo, assistiram e participa-
ram deste maravilhoso Encontro  de Al-
mas, onde o AMOR de DEUS e do casal 
maravilhoso pairava no AR. Emoção, 
Amor, Paz e a presença  viva  de Deus 
alí se sentia. Foi Divino, ver  aque-
la linda e aconchegante Chácara tão 
repleta de pessoas bonitas e amadas, 
compartilhando de uma FELICIDA-
DE ÍMPAR. Parabéns, Felicidades 
Ariel e Jack, e que Deus esteja sem-
pre junto com vocês nesta caminhada 

Enlace Matrimonial de Ariel Meni e Jacqueline Trovato
que agora vocês deixaram de ser  EU,  
e se tornaram uma só pessoa através 
do Amor e da União com Deus e, se-
guirão unidos na Paz. 

FOI PURA EMOÇÃO EM SEUS, 
E EM NOSSOS  CORAÇÕES.

FELICIDADES AO CASAL! 
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