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Palavras em forma de músi-
ca. Palavras em forma de poesia. 
Palavras em forma de oração. A 

Concentração Profética reúne mais de 720 pessoas
Evento da Redenção emocionou membros da Igreja e convidados

Concentração Profética da Igre-
ja Redenção reuniu centenas de 
pessoas na Sociedade Filarmôni-

ca Pietro Mascagni, em um culto 
especial pela Independência do 
Brasil. O evento lembrou a Pará-

bola do Semeador. Nesta história, 
um semeador deixou cair uma se-
mente no caminho (palavra). Em 
terreno rochoso e entre espinhos 
ela se perdeu, mas quando caiu 
em solo fértil, cresceu e multipli-
cou. Foi assim na noite na qual 
as palavras proferidas pelo pastor 
Gideoni Morais caíram em terra 
boa e frutifi caram.

“Na contramão da sociedade” 
foi o tema central do encontro que 
reuniu os membros da Redenção 
e seus convidados. Permeada por 
uma belíssima apresentação mu-
sical, com os músicos da Reden-
ção apresentando um elegante 
fi gurino e uma qualidade musical 
excepcional, a pregação abordou 
assuntos modernos, colocando 
sempre como foco a necessidade 
de respeitar a individualidade, 
amparada nos preceitos bíblicos, 
mesmo que isto vá contra o que 
está sendo feito pela sociedade.

O pastor Gideoni deu vários 
exemplos do que signifi ca andar 
na contramão da sociedade e foi 

Centenas de pessoas partici-
param da Semana da Cidadania 
na Estação de Eventos Cora Co-
ralina. Além da programação es-
portiva e cultural organizada pelo 
SESC, Prefeitura de Jaboticabal 
e EPTV, a população aproveitou 
os serviços disponibilizados pelo 
Poupatempo.

“As crianças participaram 
das brincadeiras em um ambien-
te harmonioso e alegre. Os pais 
aproveitaram para regularizar os 
seus documentos e ainda acom-
panharam as apresentações musi-
cais que animaram ainda mais a 
Semana da Cidadania. Agradeço 
todos os parceiros que contribu-
íram para o sucesso do evento”, 
afi rma o prefeito Raul Girio.

A Semana da Cidadania con-
tou com a participação do técnico 
da Seleção Feminina de Tênis de 

Semana da Cidadania reúne população no Cora Coralina 

Participação nas atividades culturais, esportivas e ainda  

serviços do Poupatempo

Mesa, Hugo Hoyama. “É a se-
gunda vez que visito Jaboticabal 
para divulgar o tênis de mesa. 
Fico satisfeito em ver o interesse 
das crianças. Espero que muitos 
se interessem e conheçam mais 
sobre a modalidade”, disse ele.

Serviços como o Banco do 
Povo, Sebrae, Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PAT), 
aferição de pressão arterial, índi-

ce de massa corpórea, assistência 
jurídica, ofi cinas e orientação 
nutricional foram oferecidos gra-
tuitamente.

No palco principal da Esta-
ção de Eventos Cora Coralina 
aconteceram as apresentações de 
dança do Centro de Convivência 
do Idoso, Hip Hop, Percussão, 
shows com Rafa Thor e Trio Vir-
gulino.

Diante da crise econômi-
ca que afeta nosso país e das 
dificuldades que a Prefeitura 
de Jaboticabal vem enfrentan-
do, por conta do reflexo desta 
crise que provocou, inclusive, 
queda na arrecadação, a ad-

NOTA À IMPRENSA
ministração municipal adotou 
um pacote de medidas que vai 
gerar economia e ajudar a reor-
ganizar as contas públicas. As 
medidas foram estudadas mi-
nuciosamente e outras prefei-
turas, que adotaram parte delas 

há algum tempo, foram consul-
tadas para checar a efetividade 
das mesmas.

A primeira ação foi o corte de 
20 assessores, que foi ofi cializa-
do na tarde da última quinta-fei-
ra. Seguem as medidas que serão 
adotadas de 1º de outubro a 28 de 
fevereiro de 2016:

- Corte do cartão de alimenta-
ção de todos os assessores;

- Corte de horas extras; 
- Redução do expediente para 

seis horas diárias. O funciona-
mento dos órgãos públicos, com 
exceção dos serviços essenciais, 
passa a ser, a partir do dia 1º de 
outubro, das 7h às 13h. Esta me-
dida gerará uma redução de gas-
tos com energia, água, telefone 
e material de consumo em geral 
(material de escritório, de higie-
ne e limpeza, entre outros). O 
Sistema Prático, que já funciona 
durante seis horas, terá alteração: 
passará das 9h às 15h para das 7h 
às 13h;

- Racionalização do uso da 
frota;

- Renegociação de alguns con-
tratos.

muito aplaudido pelo público, 
que, pelo visto, concorda com a 
necessidade urgente de rever os 
valores atuais difundidos pela 
mídia e adotados pela socieda-
de em geral. “É preciso, antes 
de mais nada, estar em paz com 
Deus, com o próximo e consigo 
mesmo e não temer expor suas 
convicções e defendê-las, mesmo 
que a sociedade não concorde”, 
lembrou Gideoni, acrescentando 

que a sociedade do “ter” deve dar 
lugar à do “ser”.

 A noite terminou com música 
e a sensação de que movimentos 
como este não só nos levam à 
refl exão, como à ação propria-
mente dita. Que venham outras 
Concentrações Proféticas. Que 
venham muitas palavras para cair 
em solos férteis e fazer com que 
a sociedade mude sempre para 
melhor.

Na diversidade do tempo há 

imposição de limites para não 

imperar extremas consequências

Criatividade proporciona 

equilíbrio e bom senso

O sorriso é excelência em quaisquer 

circunstâncias para se obter 

respeito e determinação
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José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

Thomas Piketty - Thomas Piketty 
(pronúncia francesa [tɔma pikɛti], pro-
núncia portuguesa [tomá piqueti];Clichy, 
7 de maio de 1971) é um economista fran-
cês que se tornou fi gura de destaque no 
meio acadêmico internacional com seu 
livro “O capital no século 21” (2013), no 
qual defende, através da análise de dados 
estatísticos, que o capitalismo possui uma 
tendência inerente de concentração de ri-
queza nas mãos de poucos. Sua obra mos-
tra que, nos países desenvolvidos, a taxa 
de acumulação de renda é maior do que as 

REFLEXÃO - SÍNDROME  DE  TIO  PATINHAS 

taxas de crescimento econômico. Segun-
do Piketty, tal tendência é uma ameaça à 
democracia e deve ser combatida através 
da taxação de fortunas. 

Em seu clássico O CAPITAL no Sé-
culo XXI, já demosntra que a concentra-
ção da riqueza mundial em mãos de pou-
cas famílias (84 pessoas físicas dispõem 
de renda equivalente à que possuem 3,5 
bilhões de pessoas --  metade da huma-
nidade, segundo a Oxfam  --  A Oxfam 
International é uma confederação de 13 
organizações e mais de 3000 parceiros, 
que atua em mais de 100 países na busca 
de soluções para o problema da pobre-
za e da injustiça, através de campanhas, 
programas de desenvolvimento e ações 
emergenciais), se deve ao aumento da 
especulação fi nanceira agravado por um 
injusto sistema de heranças.

Agora, François Borguignon (Fran-
çois Bourguignon (nasceu em 22 Maio, 
1945) é formado em Economia, foi Eco-
nomista-chefe do Banco Mundial - 2003-
2007)  Diretor da Escola de Economia de 
Paris e  professor de Economia na Escola 
de Estudos em Ciências Sociais em Pa-
ris), em  A GLOBALIZAÇÃO DA DESI-
GUALDADE, reforça a tese de Piketty. 
O aumento da precarização do trabalho 

(terceirização, dessindicalização etc.) e a 
redução de salários, somados ao fato de a 
Economia globocolonizada não obedecer 
a normas internacionalmente aceitas (haja 
paraísos fi scais, verdadeiras cavernas de 
Ali Babá!) fazem com que a diminuta elite 
apropriadora da riqueza supere toda a fan-
tasia de Walt Disney ao criar a bilionária e 
avarenta fi gura do Tio Patinhas.

Bourguignon não é nenhum esquer-
dista. Pena que admita o que escreve 
no livro após deixar o Banco Mundial. 
Enquanto no poder, o bolso falava mais 
alto...

Há vinte anos, demonstra ele, o pa-
drão de Vida em países como a França e 
a Alemanha era vinte vezes maior do que 
na China e na Índia. Hoje, apenas dez 
vezes. O leitor dirá: “Que bom! Menos 
desigualdade!” Bom nada. O crescimen-
to da China e da Índia segue os mesmos 
parâmetros da França e da Alemanha  -- 
o voraz e piramidal capitalismo. E isso 
resulta em 3 bilhões de pessoas sobre-
vivendo com menos de US$ 2,5 (= R$ 8) 
por dia!!

Ao abordar medidas que foram cele-
bradas como positivas na América Latina, 
como privatizações e redução de gastos 
sociais do governo (vide o ajuste fi scal no 

Brasil), o autor conclui: “Muitas dessas 
reformas quase certamente tiveram efei-
tos de desigualdades. De fato, entre 1980 
e 1990, ocorreu um aumento substancial 
na desigualdade dos países mais afetados 
por esses programas: Argentina, México, 
Peru, Equador e até o Brasil”.

E as privatizações, tão exaltadas pelo 
governo FHC e, então, criticadas pelo PT, 
que agora faz o mesmo? Leia o que ele 
(Bourguignon) diz: “A transformação de 
monopólios públicos em privados, com 
regulação insufi ciente, permitiu o surgi-
mento  de novos rentistas e, em alguns ca-
sos a acumulação de imensas fortunas”.

Nos EUA, onde suposta democracia 
política em nada combina com a total 
falta de democracia econômica, a que-
da real do salário mínimo entre 1980 
e 1990, e a debilidade dos sindicatos, 
causaram aumento de 20 a 30% na desi-
gualdade social. A fortuna dos 10% mais 
ricos cresceu de 64% para 71% entre 
1970 e 2010.

Em suma: ou concentramos a luta 
política na redução da desigualdade so-
cial ou vamos todos para o brejo (fome, 
criminalidade, terrorismo, guerras), en-
quanto a diminuta elite que tudo comanda 
festeja na isolada Ilha do privilégio e da 
ganância. 

Refl exão sobre texto do escritor Frei 
Betto  

Sonhamos com a felicidade. 
Amamos a emoção, que traz ao co-
ração a força positiva, que ilumina os 
olhos da alma, iluminada no orvalho 
das lágrimas, que caem em várias co-
res, brilhando no mundo da alegria e 
no tesouro do amor.

O amor tem que reinar nos reinos 
criados por Deus. É um objetivo ne-
cessário para a vida, que todos pas-
sam pelos mundo felizes e infelizes 
da natureza, de todo o universo.

O amor é uma chama iluminada 
do bem. Traz consigo a humildade, 
que ilumina os corações daqueles 
que vivem para a caridade, amando 
e perdoando.

O amor traz consigo a humildade, 
que ilumina os corações  de quem so-
nha com um mundo melhor. É uma 
conquista que nasce como uma se-
mente viva lançada no horizonte do 
bem e da caridade. O valor está para 
a luz, assim como a fraqueza está 
para as trevas. O bem estar íntimo é 
uma luz que brilha, de acordo com a 
evolução de cada um, transmitindo 
o amor como princípio básico, para 
que possamos nos unir, levando a to-
dos o entendimento, a paz e o amor 
verdadeiro. A alma que é o espírito 
reencarnado, luta para ser luz na in-
teligência que é um poder.

A lei do amor é uma determinação 

A FESTA DO AMOR
da inteligência que gera afeto. Nas 
fontes do amor nasce a água cris-
talina da boa nova  que é luz e que 
ilumina os caminhos de quem anda 
pelos degraus da evolução. 

Mais vale morrer sofrendo por 
amor do que viver uma vida inteira 
na solidão e sem amor.

O amor é uma semente criada 
por Deus. É o alimento do espírito, 
para um dia sermos felizes, quando 
encontrarmos um caminho seguro da 
luz, que nos ilumina e nos dá paz.

Sentir o amor é estarmos ilumi-
nados pela luz de Deus que nos dá a 
vontade de vivermos em comunhão 
com nossos ideias, num trabalho que 
fornece energias e forças, para ven-
cermos a ignorância. Uns nascem 
para amar, outros nascem para serem 
amados.

São tantos os momentos de felici-
dade que se confundem com desejos 
de realizarmos um trabalho dentro 
da caridade. Onde passa o evangelho 
e o seu amor, nasce uma fl or.

Obrigado Senhor, para que tenha-
mos a força, para que o amor que nós 
temos no coração, possa perdoar os 
nossos ofensores.

Obrigado Senhor por acreditar-
mos em Deus, amarmos a Jesus. Que 
o amor se espalhe por todos os re-
cantos do planeta terra, para que vi-
vamos unidos em torno da paz.

 Obrigado Senhor  por nos dar 
forças para vivermos num planeta 
de provas e expiações,  para saldar-
mos nossas dívidas contraídas num 
passado que se vai longe, em vidas 
anteriores.

Obrigado Senhor, na oração do 
pai nosso, no trecho que diz:  para 
nos perdoarmos os nossos ofensores, 
é uma prova de que amamos onde 
estamos evoluindo e criando um 
novo caminho, 

GLORIA DEUS NAS ALTURAS 
E PAZ AOS HOMENS DE BOA 
VONTADE. AMAI-VOS UNS AOS 
OUTROS, COMO EU VOS AMEI.

A bíblia apresenta uma galeria de ho-
mens e mulheres que foram os heróis da 
fé nos tempos bíblicos. Eles não tinham 
medo nem duvidavam porque a fé e a 

HERÓIS DA FÉ
confi ança deles estavam no Senhor Deus 
e na suas promessas. Temos muitos he-
róis da fé que não tiveram medo diante 
das piores difi culdades, mas hoje eu 
quero falar de uma mulher corajosa que 
pela fé não teve medo de enfrentar a ira 
de Faraó do Egito. Ela se chamava Jo-
quebede, e estava grávida quando saiu a 
notícia que Faraó mandou matar todos os 
bebês que nascessem meninos e somente 
deixar com vida os bebês que fossem me-
ninas. Faraó estava com medo dos fi lhos 
de Israel, porque eles estavam a cada dia 
se multiplicando na terra do Egito e se 
tornando mais forte do que os egípcios. 
Faraó fi cou com medo do povo de Israel 
se virar contra ele numa guerra. Então ele 
ordenou que as parteiras egípcias, quan-
do fossem ajudar as mulheres israelitas 
na hora do parto, deveriam matar se fosse 
menino, mas se fosse menina não. Elas 

não obedeceram à ordem do rei, porque 
elas temiam o Deus dos Hebreus. O rei 
fi cou furioso e mandou que jogassem no 
rio os bebês que nascessem menino. Jo-
quebede quando soube dessa ordem, ela 
teve seu fi lho em silêncio e o escondeu 
por três meses, não podendo escondê-lo 
mais, sentiu de Deus, em seu coração, de 
fazer um cesto e o betumou por dentro e 
por fora, colocou o menino dentro dele e 
sendo dirigida pela fé, pois o cesto com 
o menino dentro do rio em que a fi lha 
de Faraó costumava-se a banhar todos os 
dias. Ela ouviu um choro de criança, pe-
diu para as suas donzelas procurar, elas 
encontraram o menino dentro do cesto, 
quando a fi lha do rei viu a criança, fi -
cou maravilhada e disse: Esse bebe deve 
ser fi lho dos Hebreus. Então ela decidiu 
criar a criança como se fosse seu fi lho e 
o chamou de Moisés (tirado das águas). 

Quando Miriã viu tudo aquilo disse para 
a fi lha de Faraó: Eu vou chamar uma 
mulher Hebréia para criá-lo para a se-
nhora, ela concordou. Miriã chamou 
a própria mãe do menino, quando ela 
chegou à fi lha do rei disse: Vou te pagar 
um salário para a senhora cuidar dele, 
e devolvê-lo quando ele estiver grande. 
Tudo isso só pode acontecer por Jo-
quebede teve a ousadia de usar a fé que 
Deus tinha colocado em seu coração. Ela 
não pensou duas vezes.Foi uma grande 
mulher, de fé, desafi ando a ordem do rei 
do Egito. Quando você começar a usar a 
fé que Deus colocou em seu coração, as 
coisas que pareciam impossíveis, vão dei-
xar de ser, e tudo vai ser possível, porque 
Jesus disse: Tudo é possível, aquele que 
crer. Esta é a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

Em meio ao  Caos... O  MILA-
GRE...  

Quem é “dono da verdade” opri-
me seu parceiro e inibe a criatividade

“Onde temos razão não podem 
crescer as fl ores”, dizia o poeta is-
raelense Yehuda Amijai. A frase 
é útil para ilustrar o confl ito entre 
convicção infl exível e fl orescimento 
da criatividade. Serve em especial 
aos pombinhos que se acham donos 
da verdade. Atitude que contraria 
os princípios do amor, um encontro 
criativo e libertário entre duas pes-
soas que se estimulam reciproca-
mente.

Há um trecho formidável em Ma-
cbeth no qual o dramaturgo inglês 
William Shakespeare faz uma alego-
ria sobre a diversidade humana: “Na 
relação geral, passais por homens, 
como os mastins, os galgos, vira-
latas, pastores, perdigueiros - são 
todos chamados pelo nome de cães”.

A ideia é valiosa para todos que 
procuram um amor ou se esforçam 
para compreender seu par, pois le-
vanta um paradoxo instigante sobre 
o fato de que ao nos sentirmos per-
tencentes, à mesma espécie humana 
e, ao partilharmos igual cultura, nem 

AMARÁS “TEU CONJUGE” COMO A TI MESMO
sempre observamos que podemos ser 
muito diferentes uns dos outros. Isso 
fi ca gritante quando vemos na mídia 
notícias de ações extremas que nos 
chocam e nos fazem perguntar como 
um indivíduo pode fazer aquilo. Mas 
as diferenças também se revelam no 
dia-a- dia, de forma mais ou menos 
sutil, com atitudes de pessoas com 
as quais convivemos. Por exemplo, 
prosseguindo com a metáfora de 
Shakespeare, quantas vezes não ou-
vimos uma mulher se referir ao par-
ceiro como pit-bull? Ou um homem 
falando da mulher como a víbora? Há 
momentos em que o outro, em geral 
tranquilo, vira uma fera, explodindo 
em raiva e emoções fortes. Se isso 
ocorre vez ou outra, dá para enten-
der que possa ter tido um surto, às 
vezes reagindo de forma exagerada a 
algum motivo justo. Mas, se faz isso 
a toda hora, alguém merece? Pior é 
quando o pit-bull ou a víbora não 
“explodem” cotidianamente, mas 
mantêm temperamento autoritário, 
infl exível. Quase sempre se julgam 
donos da verdade, dão ordens, que-
rem as coisas sempre à sua manei-
ra e não sabem dialogar. Teimosia, 
convicção, onisciência e onipotên-
cia não dão espaço ao que é valioso 
numa relação e se constitui em uma 
de suas grandes vantagens: a fl exibi-
lidade mútua, o reconhecimento dos 
próprios limites, a capacidade de um 
aprender com o outro e a admissão 
das próprias imperfeições em bene-
fício do entendimento.

Quando ele ou ela que são difíceis 
detêm o poder econômico do casal, 
aí as coisas fi cam mais complicadas 
ainda. Perguntem se algum dia acei-
tará fazer análise? Nem pensar, pois 
sabe tudo sobre si e sobre o par, ima-
gine se vai “rasgar” dinheiro pagando 

psicanalista? Quem aceita fazer aná-
lise reconhece que não pode saber ou 
controlar tudo e que o crescimento 
humano requer um par, um víncu-
lo profundo. Foi assim no início da 
vida, junto à mãe. Assim se espera 
que seja com todo casal. Mas, como 
diria Shakespeare, há pastores, poo-
dles e pitbulls. Um dos pombinhos, 
por difi culdade emocional e psíqui-
ca, exorbita, transgride o senso de 
respeito mútuo, tratando a cara-me-
tade, não raro uma pessoa indefesa 
e sensível, de forma opressiva e sem 
considerar a singularidade dela. Ele 
ou ela tem uma incrível intolerância 
pelos limites e erros alheios, como 
se todas as pessoas precisassem ser 
como eles querem, com pensamento 
único e forma de ser igual. Conviver 
com uma pessoa assim deve exigir 
paciência e noção de que se relaciona 
com alguém problemático - e, acima 
de tudo, gostar muito dele. Mas, não 
raro, quem sofre esse tipo de relação 
está revivendo uma situação infantil, 
em que o pai ou a mãe era uma pes-
soa tirânica e desrespeitava os limites 
de dignidade na tarefa educacional. 
Ela foi acostumada a tal exorbitância 
e converteu a opressão em experiên-
cia natural. Pena, pois assim o amor 
vê soterrado sob a prepotência o que 
mais o irriga: o diálogo, a convivência 
democrática, o aprender com a experi-
ência recíproca, a observação da bele-
za da diferença. Pena  mesmo  amigos 
leitores...

Não há lugar melhor do que o lar 
para praticar a amabilidade, a cor-
tesia, as boas maneiras. Esse artigo  
descreve sob a ótica psicanalítica 
um quadro que se repete com vários 
casais. Se fosse observado o manda-
mento de Cristo que cada um ame ao 
seu próximo como a si mesmo, tudo 

seria diferente, a criatividade seria 
como um jardim fl orido.

Quem é o ser que vive mais “pró-
ximo” de nós, que o nosso cônjuge ? 
A não ser que o “dono da verdade” 
seja um narcisista. Assim o seu pró-
ximo será ele mesmo, pois vive eter-
namente apaixonado pela sua própria 
pessoa. O Outro, será sempre o outro. 
Mas no “Reino” não há lugar para 
narcisistas. A medida de amor é re-
partida de igual forma entre o Eu e 
o “próximo”. E no amor, existe me-
dida??

Falo de um amor sadio, que fl ui 
naturalmente saindo da própria fonte 
de vida.

As noites seriam melhores dormi-
das com corpos enroscados e entrela-
çados, se o amor fosse vivido e dado 
sem pedir nada em troca, a vida seria 
mais leve e bela, o céu mais azul, 
as noites menos longas e sombrias. 
O amanhecer chegaria e a luz do 
sol entraria pelas janelas iluminan-
do “cabelos assanhados” em rostos 
sorridentes. O beijo da manhã seria 
perfumado, mesmo antes da toalete 
matinal.

O Lar?? O melhor lugar do mun-
do! A voz do Amado(a)?? A mais 
bela sinfonia. O seu cheiro?? O per-
fume preferido. Tranquilizantes?? 
Não seriam necessários. A presença, 
a mão que afaga, seria uma alternati-
va efi caz contra o stress.

A felicidade estaria presente, per-
manente  alcançando toda a família, 
cada um fazendo a sua parte de forma 
harmoniosa.

Que as “picuinhas” malditas se-
jam jogadas no lixo do esquecimento 
e possamos viver o “essencial” nessa 
vida que é tão breve.

“Amar signifi ca escolher amar, 
decidir amar. Caso contrário, o amor 
não passaria de emoção, de superfi -
cialidade, ou até de egoísmo”.

P/ Maria Cappatto

Conheça um dos amigos do padre Pio
Padre Pio sempre contava com o auxílio do seu grande amigo, anjo da guarda

Padre Pio tinha uma devoção mui-
to especial, delicada e respeitosa pelo 
anjo da guarda. Seu pequeno compa-
nheiro de infância, o bom anjinho sem-
pre o ajudou. Foi amigo obediente, fi el, 
pontual, que, como grande mestre de 
santidade, exerceu sobre ele um estí-
mulo contínuo a progredir no exercício 
de todas as virtudes.

Sua ação assídua e discreta foi 
de guia, conselho e amparo. Se, por 
antes do demônio, algumas cartas de 
seu confessor chegavam até o padre 
manchadas de tinta, ele sabia como 
torná-las legíveis, porque o anjo lhe 
sugeriria que, quando a carta chegas-
se, a aspergisse com água benta antes 
de abri-la” (cf. Epistolário,1.p.321).

Quando recebia uma carta escrita 
em francês, era o Anjo da Guarda que 
lhe servia de tradutor: Se a missão de 
nosso anjo é grande, a do meu é maior 
ainda, já que deve ainda fazer o papel 
de mestre e ensinar-me outras línguas.

Padre Pio reconheceu e apreciou a 
função de mensageiro do amigo invi-
sível. Se precisarem, dizia a seus fi -
lhos espirituais, enviem-me o seu anjo 
da guarda. E durante várias horas, de 
dia ou de noite, ocupava-se em ouvir 
as mensagens de seus fi lhos que tan-
tas criaturas angelicais, obedientes, 
lhe traziam.

Padre Pio e santo anjo da guarda, 
rogai por nós!

Seu irmão,

 O setor sucroalcooleiro passa por um 
momento muito difícil. Nesta semana, li-
deranças nacionais e internacionais, plan-
tadores e fornecedores de cana, indus-
triais, comercializadores e investidores 
se reuniram para debater e planejar essa 
formidável cadeia que estrutura o entorno 
deste setor.

A 15ª Conferência Internacional Da-
tagro sobre Açúcar e Etanol – evento que 
promoveu ampla discussão sobre a pers-
pectiva do mercado, planejamento estra-
tégico, conhecimento do mercado inter-
nacional, disseminação do conhecimento 
e de novas tecnologias – foi o palco de 
discussão da crise que afeta essa cadeia 
produtiva.

Estamos falando de um setor formi-
dável, capaz de crescer com inovação 
e tecnologia, como é caso da cana que 
pode ser cortada várias vezes antes de 

Etanol: planejar para crescer
ser replantada. Uma Fênix, mutante em 
evolução permanente, com melhoramen-
to genético, novas técnicas de plantio e 
manejo do solo, aperfeiçoamento dos tra-
tos culturais e evolução da colheita. Um 
persistente renascer!

O estado de São Paulo é o mais im-
pactado com o desajuste na economia. 
Precisa contar com a persistência dos 
empresários e produtores para manter a 
competitividade.

A impressionante escala de produção 
de cana, açúcar e etanol no Brasil deve 
ser creditada ao esforço empreendedor 
de empresários e instituições de fi nan-
ciamento públicas e privadas. Foi assim 
que essa atividade se tornou competitiva, 
rentável, geradora de divisas, de emprego 
e renda.

Mas estamos vivendo um período 
de “desgoverno” provocado pela políti-
ca econômica equivocada adotada pelo 
governo federal, que após controlar o 
preço dos combustíveis para segurar a 
infl ação, sacrifi cou o etanol. Agora reluta 
em adotar medidas efi cazes para reativar 
e incentivar o setor que apresenta enorme 
diferencial competitivo para o Brasil na 
produção de um combustível renovável.

Hoje, os interesses econômicos se 
sobrepuseram às questões ambientais. A 
população sofre com o uso desmedido 
dos recursos naturais e com a pobreza 
mundial numa sociedade de altíssimo 
consumo. O uso desproporcionado dos 
recursos não renováveis, principalmente 
petróleo e carvão que são altamente po-
luentes, reforça ainda mais a nossa preo-
cupação com o setor sucroenergético.

Diante deste cenário de incertezas 
ninguém sabe ao certo qual será a propos-
ta de curto e médio prazo para a crise.  No 
plano nacional, defendemos o aumento 
da Cide que incide sobre a comercializa-
ção de gasolina e outros derivados de pe-
tróleo, como o gás liquefeito de petróleo 
(GLP), para fortalecer o diferencial do 
etanol em relação ao combustível fóssil.

Levantamento da Consultoria da 
Datagro, divulgado na abertura do 15ª 
Conferência Internacional da entidade, 
aponta que a safra 2016/17 de cana-de-
açúcar, que começará em abril do pró-
ximo ano no Centro-Sul do Brasil, de-
verá ser menos alcooleira caso não haja 
nenhuma mudança no preço da gasolina 
ou elevação da incidência da Cide na 
gasolina.

A estimativa da safra 2016/17 é de 
que sejam produzidas 31,4 milhões de 
toneladas de açúcar no Centro-Sul e 28,2 
bilhões de litros de etanol. Para a moa-
gem de cana, a Datagro manteve a esti-
mativa de 604,7 milhões de toneladas.

Os líderes do G7 durante a última cú-
pula, na Alemanha, estabeleceram metas 
para afastar suas economias dos combus-
tíveis de carbono. Agora, o mundo estará 
voltado para a Cúpula do Clima de Paris, 
a COP 21, onde Brasil estará presente 
com o etanol da cana. Será uma grande 
oportunidade para colocar o País na li-
derança da economia de combustíveis 
renováveis.

O setor tem sido também um dos pila-
res da geração distribuída de energia elé-
trica a partir da biomassa, fonte de origem 
renovável. Em 2014, foram aportados ao 

grid de energia 14,31 mil GWh exceden-
tes com potencial para quintuplicar esse 
volume com a mesma cana disponível 
hoje, caso as tarifas pagas remunerassem 
o investimento.

O governador Geraldo Alckmin está 
empenhado na recuperação e fortaleci-
mento do setor sucroenergético ao man-
ter o menor percentual de ICMS sobre a 
venda do etanol hidratado, de 12%, e na 
promoção de isenção fi scal para o retrofi t 
de caldeiras e turbinas para incentivar a 
cogeração, simplifi cando com isso a ca-
deia tributária do setor.

A Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento vem desenvolvendo pesquisas 
para melhoria dos cultivares e da produti-
vidade agrícola da cana-de-açúcar. Além 
disso, lançamos a Política Estadual de 
Mudanças Climáticas (PEMC), progra-
ma que estipulou que a matriz energé-
tica paulista será composta por 69% de 
energias limpas.  Intensifi camos ainda 
as ações de pesquisas desenvolvidas pe-
los nossos institutos da Agência Paulista 
de Tecnologia do Agronegócio (APTA), 
especialmente o sistema de Mudas Pré-
Brotadas de cana-de-açúcar, que já conta 
com uma linha de fi nanciamento do Fun-
do de Expansão do Agronegócio Paulista 
(Feap).

O Brasil tem tudo para ser vanguar-
da da economia verde. A preservação 
da natureza e da biodiversidade garante 
a proliferação da vida. Precisamos ter 
a capacidade de converter desafi os em 
oportunidades. É um desafi o que vamos 
enfrentar juntos!

Arnaldo Jardim é Deputado Federal 
licenciado (PPS-SP) e Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo

“Paraisópolis” - Amontoado 
humano, caótico, desconcertante! 
A seus pés arrastam-se pelo “chão 
sujo” enquanto a cabeça afoga em 
lamaçais fertilizados pela corrup-
ção, cemitério dos sonhos fúteis. 
Falta-lhe descartar-se da futilidade 
política, onde o sonho é alimentado 
“eu” egoístico e o “outro” que se 
arranje. Progride alimentado pela 
carência da “autoridade”. Pensar no 

PARAISÓPOLIS! EXISTE ESTE SONHO?
“outro” é arcaísmo, a não ser que o 
“outro” seja mero “instrumento”. 
É um estado de demência, por ab-
soluta ausência da “solidariedade”. 
“Solidariedade” é vitamina que nos 
faz “abrir os braços” da fraternidade. 
Enquanto o “egocentrismo” nega o 
outro. Solidário é vitaminado pelo 
“fraternalismo”. “Paraisópolis” é o 
lago do “Narciso” perpetuamente 
fascinado com sua imagem imersa 
perpetuamente nas “águas do egoís-
mo”. Na realidade, ninguém basta a 
si mesmo. Não vivemos sem frater-
nidade “Narciso” e “fl or enfeite” de 
sepulcro. Infelizmente a mentalidade 
“Narciso” é concretizada em atitudes 
“religiosas”, políticas, econômicas, 
sociais? Faz-se urgente, tomar cons-
ciência de que o “outro” não é ins-
trumento do “eu” encastelado em si 
mesmo em qualquer setor da vida, 
seja social, econômica, cultural, re-
ligiosa, comercial, política... Cada 
um de nós é um “outro” para os “ou-
tros”. Torna-se necessário, por isso, 
perguntar sempre: “de que espécie 
de outro tenho sido, para os demais 
outros”.
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Copa do Brasil | Internacional 1 x 1 Palmeiras
Copa do Brasil | Internacional 1 x 1 

Palmeiras. Barrios perde pênalti mas Pal-
meiras arranca empate com Internacional.

O jogo de quarta-feira entre Palmei-
ras e Internacional no Beira–Rio, pelas 
quartas-de-fi nal da Copa do Brasil, teve 
bastante emoção. O alviverde perdeu a 
chance de sair na frente em uma cobrança 
de pênalti desperdiçada por Barrios, so-
freu o gol, mas conseguiu se recuperar 
e empatar a partida. No segundo tempo, 
Gabriel Jesus caiu na área ao dividir com 
Alisson – o lance foi duvidoso, mas San-
dro Meira Ricci mandou seguir a jogada.

Com o resultado de 1 a 1, o time co-
mandado por Marcelo Oliveira traz para 
São Paulo a vantagem de jogar por um 
empate em 0 a 0. Tanto o Palmeiras como 

os donos da casa tiveram chances de sair 
com a vitória, mas pararam em boas atu-
ações dos goleiros Fernando Prass e Alis-
son.

A partida de volta será na próxima 
quarta-feira, dia 30 de outubro. A partida 
está marcada para o Allianz Parque, mas 
pode ser levada para o Pacaembu caso o 
gramado da casa palmeirense não esteja 
recuperado a tempo.

FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X PALMEIRAS
Data e hora: 23/09/2015 (quarta-fei-

ra), às 19h30 (Brasília)
Local: estádio Beira-Rio, em Porto 

Alegre (RS)
Transmissão na TV: ESPN Brasil e 

Sportv

Árbitro: Sandro Meira Ricci
Auxiliares:Kleber Lucio Gil (SC) e 

Carlos Berkenbrock (SC)
Cartões amarelos: Vitinho, Silva (In-

ternacional)
I N T E R N A C I O N A L : A l i s s o n ; 

William, Paulão, Réver e Ernando (Ar-
tur); Rodrigo Dourado (Silva), Nilton, 
Wellington (Bruno Baio) e Alex; Valdívia 
e Vitinho

Técnico: Argel Fucks
PALMEIRAS: Fernando Prass; Lu-

cas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Ama-
ral, Arouca (Rafael Marques), Dudu, 
Robinho e Gabriel Jesus (Allione); Lucas 
Barrios (Cristaldo)

Técnico: Marcelo Oliveira

Vasco perde para o São Paulo e fi ca em 
situação complicada na Copa do Brasil
Estratégia não funciona: Gigante da Colina sofre em campo

São Paulo - A estratégia de jogar recu-
ado e buscar o contra-ataque não deu cer-
to. O Vasco foi mal na defesa e pratica-
mente inofensivo no ataque. A derrota por 
3 a 0 para o São Paulo, na quarta-feira, no 
Morumbi, complica a vida do Cruzmalti-
no na Copa do Brasil. Para ir à semifi nal, 
terá de vencer o jogo de volta, na quarta, 
em São Januário, por quatro gols de di-
ferença. Um placar de 3 a 0 a favor dos 
cariocas leva a decisão para os pênaltis.

A tática de Jorginho foi povoar o meio 
de campo, com Rafael Vaz como volan-
te e apenas Herrera no ataque. O 4-5-1, 
porém, não funcionou. O Vasco teve difi -
culdade para conter as investidas do São 
Paulo e oferecia muitos espaços. Na fren-
te, faltou criatividade. O Vasco, nem de 
longe, lembrou o time aguerrido que tem 
reagido no Brasileirão.

Agora, o Vasco retorna as atenções à 
missão de escapar do rebaixamento no 
Brasileiro, no qual vem em uma sequên-
cia de três vitórias e um empate. No do-
mingo, terá pela frente o clássico com o 
Flamengo, às 16h, no Maracanã.

O jogo
O São Paulo não demorou a se apro-

veitar da postura defensiva do Vasco e 
tomou a iniciativa no duelo. A primeira 
chance aconteceu em cruzamento de Mi-
chel Bastos. Martín Silva defendeu cabe-
ceio de Alexandre Pato. O Tricolor tinha 
63% de posse de bola. O Cruzmaltino se 
defendia, mas oferecia espaços e sempre 

perdia a segunda bola. Foi castigado e viu 
o rival abrir o placar. Pato avançou com a 
bola dominada e teve liberdade sufi ciente 
para chutar com força: 1 a 0. Foi o gol de 
número 3.000 do São Paulo no Morumbi.

O Vasco até buscou um pouco mais 
o ataque após levar o gol, mas sem mui-
ta efi ciência. O São Paulo deu o bote 
de novo. Ganso lançou Luis Fabiano. 
Martín Silva abafou o atacante. Porém, 
a bola sobrou para Pato. De canhota, 
ele bateu para o fundo da rede: 2 a 0. 
A situação quase piorou. Michel Bastos 
fi cou cara a cara com o goleiro do clube 
carioca, mas o uruguaio salvou com o pé 
esquerdo.

A proposta do Vasco, de se defender 
e buscar o contra-ataque, não funcionou 
no primeiro tempo. O time não conteve 
as investidas tricolores e foi inefi caz no 
ataque, com apenas um chute a gol na 
etapa inicial.

Jorginho mudou no intervalo e colo-
cou Julio dos Santos no lugar de Rafael 
Vaz, que jogou como volante. O São Pau-
lo teve tudo para fazer o terceiro. Luis 
Fabiano dividiu com Luan, fi cou com a 
bola, driblou o zagueiro, mas chutou ren-
te à trave. O Vasco mudou de novo, em 
mais uma tentativa de ser mais ofensivo. 
Thalles entrou na vaga de Bruno Gallo. 
O panorama não mudou. O São Paulo era 
mais perigoso. Michel Bastos chutou da 
entrada da área. Martín Silva espalmou.

A última substituição do Vasco foi a 

entrada de Riascos no lugar de Herrera. 
De nada adiantou. Wilder, que entrou no 
segundo tempo, entortou Julio Cesar e 
cruzou para Luis Fabiano marcar o ter-
ceiro. Thalles teve chance de marcar, mas 
parou em Rogério Ceni. Depois o goleiro 
são-paulino defendeu cabeçada de Julio 
dos Santos. Pouco. E Martín Silva ainda 
evitou que o Vasco levasse o quarto. A si-
tuação do clube carioca fi cou complicada 
na Copa do Brasil...

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3X0 VASCO
Estádio: Morumbi
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
Gols: Alexandre Pato (São Paulo, aos 

26’ e 36’ do 1ºT) e Luis Fabiano (São 
Paulo, aos 30’ do 2ºT)

Cartão amarelo: Rodrigo e Martín Sil-
va (Vasco)

Cartão vermelho: - 
SÃO PAULO: Rogério Ceni; Bruno 

(Wesley, aos 9’ do 2ºT), Rodrigo Caio, 
Lucão e Carlinhos (Reinaldo, no interva-
lo); Breno, Thiago Mendes, Michel Bas-
tos e Ganso; Alexandre Pato (Wilder, aos 
22’ do 2ºT) e Luis Fabiano; Técnico: Juan 
Carlos Osorio.

VASCO: Martín Silva; Madson, 
Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Rafael Vaz 
(Julio dos Santos, no intervalo), Sergi-
nho, Bruno Gallo (Thalles, aos 10’ do 
2ºT), Andrezinho e Nenê; Herrera (Rias-
cos aos 26’ do 2ºT); Técnico: Jorginho.

Os jogadores do São Paulo FC em pé (da esquerda para a direita): o goleiro Rogério Ceni, Souza, 
Lucão, Rafael Toloi, Denilson e Paulo Henrique Lima, o Ganso. Agachados: Alexandre Pato, o argen-
tino Centurión, Wesley, Reinaldo e Bruno, antes da primeira partida contra o Cruzeiro, válida pelas 
oitavas de fi nal da Copa Libertadores da América 2015.

Em jogo polêmico, Santos bate 
Figueirense e abre vantagem

Gabriel precisou marcar três vezes 
para dar uma importante vitória para o 
Santos, na quarta-feira, por 1 a 0 em cima 
do Figueirense, no Estádio Orlando Scar-
pelli, em Florianópolis. O camisa 10 do 
Peixe teve dois gols anulados no primeiro 
tempo, o primeiro de forma muito polê-
mica pela demora da arbitragem em assi-
nalar impedimento, mas, em cobrança de 
pênalti sofrido por ele mesmo na segunda 
etapa, decretou a vantagem dos paulistas 
no confronto válido pelas quartas de fi nal 
da Copa do Brasil .

Figueirense 0 x 1 Santos 

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em 
Florianópolis (SC) 

Data: 23 de setembro de 2015, quarta-
feira 

Horário: 19h30 (Horário de Brasília) 
Árbitro: Anderson Daronco (RS) 
Assistentes: Alessandro A Rocha de 

Matos (BA) e Rafael da Silva Alves (RS) 
Público: 9.580 pessoas 
Renda: R$ 172.590,00 
Cartões amarelos: Leandro Silva 

(Figueirense); Gabriel e Victor Ferraz. 
(Santos) 

Gol: Gabriel, aos 33 minutos do se-

gundo tempo 
Figueirense: Alex Muralha; Leandro 

Silva, Thiago Heleno, Bruno Alves e 
Marquinhos Pedroso; Dener (Jefferson) 
(Rafael Bastos), Fabinho, João Vitor e 
Yago; Clayton e Marcão (Thiago Santa-
na). Técnico: Hudson Coutinho

Santos: Vanderlei, Victor Ferraz 
(Daniel Guedes), David Braz, Gustavo 
Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato 
e Lucas Lima (Serginho); Marquinhos 
Gabriel, Gabriel (Marquinhos), Ricardo 
Oliveira (Nilson). Técnico: Dorival Jr

03/07/1987 – Brasil 0 x 4 Chile

• Competição (Tournament): 
Copa América de 1987 – 1ª Fase – 
Grupo B – 2ª Rodada

• Data (Date): 3 de Julho de 1987
• Estádio (Stadium): Chateau 

Carreras, em Córdoba (Argentina)
• Público (Attendance): cerca de 

15.000 pagantes
• Árbitro (Referee): Juan Car-

dellino (Uruguai / URU)
• Assistente 1 (Assistant Referee 

1): Sem Registro

• Assistente 2 (Assistant Referee 
2): Sem Registro

• Advertências (Cautions): Edu 
Marangon

• Expulsão (Sent Off): Nelsinho, 
aos 11′ minutos do 2º tempo

Gols Chile: Ivo Basay, aos 40’/1º, 
Juan Letelier, aos 2’/2º, Ivo Basay, 
aos 19’/2º e Juan Letelier, aos 29’/2º

Brasil: Carlos Galo, Josimar, Jú-
lio César, Ricardo Rocha (Geraldão), 
Nelsinho, Douglas, Raí, Edu Maran-

gon (Romário), Valdo, Müller e Ca-
reca I (c)

Chile: Roberto ROJAS, Oscar 
REYES, Fernando ASTENGO, Ri-
cardo TORO, Luis HORMAZÁ-
BAL, Jaime POZARRO, Patricio 
MARDONES, Jorge CONTRERAS, 
Héctor PUEBLA, Ivo BASAY (Za-
morano) e Juan Carlos LETELIER 
(Salgado)

Com esse resultado o Brasil foi eli-
minado, do restante, da competição.

A Mulher Que Eu Amo
A mulher que eu amo tem um lindo 

sorriso. É tudo que eu preciso prá minha 
alegria. A mulher que eu amo tem nos 
olhos a calma. Ilumina minha alma, é o 
sol do meu dia.

Tem a luz das estrelas e a beleza da 
fl or.

Ela é minha vida. Ela é o meu amor.

Seu amor é prá mim o que há de mais 
lindo. Se ela está sorrindo, seu sorriso 
também. Tudo nela é bonito, tudo nela é 
verdade e com ela eu acredito na felici-
dade.

A mulher que eu amo é o ar que eu 
respiro, e nela eu me inspiro prá falar 
de amor. Quando vem prá mim é suave 
como a brisa e o chão que ela pisa se en-

che de fl or.

A mulher que eu amo enfeita minha 
vida, meus sonhos se realizam, me faz 
tanto bem.

Seu amor é prá mim o que há de mais 
lindo. Se ela está sorrindo, seu sorriso 
também. Tudo nela é bonito, tudo nela é 
verdade e com ela eu acredito na felici-
dade.

THOMAZINHO UM POEMA
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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.)

MSP REPRESENTAÇÕES 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 Comarca de 
Jaboticabal/SP.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MARCELO 
DO NASCIMENTO

(Prenotação 146.856 de 13/08/2015)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Regis-
tro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone (016) 3202-3015.

FAZ SABER a Marcelo do Nascimento, RG nº 28.346.757-
5-SSP/SP, CPF nº 306.028.188/26, brasileiro, solteiro, maior, 
operador de guindaste, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Rua José Augusto Assumpção, número 213, Jadim Bela Vista, que  
nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da 
Caixa Econômica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nan-
ciamento imobiliário nº 144440303437, garantido pela alienação 
fi duciária, registrada sob nº 10 na matrícula nº 21.164, que grava 
o imóvel situado na Rua José Augusto Assumção, nº 213, Jardim 
Bela Vista, nesta cidade, vem lhe notifi car para cumprimento das 
obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao paga-
mento das parcelas vencidas números 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, apurado pela credora até o dia 
07/08/2015, no valor total de R$17.158,79 (dezessete mil, cento e 
cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), sujeito à atuali-
zação monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até 
a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) 
que vencer(em) no prazo desta intimação.

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

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

                         Para conhecimento dos interessados e para 
que não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jabo-
ticabal, 24 de setembro de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, 
Ofi cial, mandei digitar e subscrevi.

O OFICIAL:
ÁLVARO BENEDITO TORREZAN

A ONDA CÓSMICA DE SETEM-
BRO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

Sendo a onda cósmica de setembro 
um assunto pertinente aos dias que esta-
mos vivendo, resolvi dar uma pausa na 
série de matérias extraídas do livro “A 
Chave da Porta do Céu”. Assim sendo, 
vamos reproduzir nesta matéria, alguns 
trechos de mensagens importantes, perti-
nente ao atual momento. Relata o Arcan-
jo Miguel de que uma grande mudança 
que ocorreu dentro de vocês, está agora 
entrando na fase em que elas irão se ma-
nifestar exteriormente em sua realidade 
percebida.

Desde o dia 7 de setembro corrente 
e, nos próximos dias, uma poderosa onda 
de luz gama vindo do Núcleo Galáctico, 
(o Pleroma) continuará a impactar a Terra 

GRANDE CRUZADA DE ESCLARECIMENTO

e seus seres. O poder dessa onda de luz 
gama que chega, tal como medido por 
cientistas alemães e russos recentemente, 
descobriu-se ter duplicado nas últimas 2 
semanas, e agora está aumentando expo-
nencialmente.

Esta super-onda de luz gama-fóton, 
tem o poder de cem milhões de reatores 
nucleares, e teve de ser difundida utili-
zando avançada tecnologia de satélites 
por um grupo de seres estelares conhe-
cida como a Aliança da Terra, para di-
minuir o nível de energia para ser mais 
seguro e mais fácil se integrar na Terra 
e seus seres. Alguns dos efeitos depois 
desta Onda-X que chega, já foi visto em 
todos os países do mundo como grandes 
colunas de plasma azul/branco, medindo 
até uma milha de diâmetro atingindo o 
solo.

Como agora entramos na área mais 
densa do Cinturão de Fótons, o poder da 
Onda-X está aumentando a cada hora e a 
cada dia. Este grande ponto da evolução 
da humanidade é conhecido como “THE 
EVENT HORIZON” (O EVENTO NO 
HORIZONTE).

Em 28 de setembro de 2015 será 
quando os picos desta Super-Onda terão 
a sua mais alta frequência energética já 
medida no cosmos da história moderna. 
A “Ressonância Schumann” da Terra e 
de todo o cosmos atingiu agora o nível 
impressionante de 33 Hertz, sem nenhu-
ma outra explicação para este repentino 
salto, a não ser que você esteja empurran-
do-o cada vez mais alto, a uma taxa ex-

ponencial, pelas suas vibrações internas e 
divinas intenções. Isto é 12 Hertz acima 
da Nova Terra no nível da 5D, assim, 
Gaia, está mais do que pronta para rece-
ber a primeira onda de amorosos seres à 
“Tetrad 9282015”.

Esses pioneiros na ascensão bem 
merecem a primeira entrada no reino de 
5D do Céu, por seu sacrifício, vontade e 
dedicação integral a este projeto de as-
censão.

A maioria dos que estão lendo esta 
mensagem será incluído nesta primeira 
onda de aproximadamente 2,3 bilhões de 
almas. Há um nivelamento e período de 
adaptação por alguns meses após 28/9, 
para que todos possam integrar plena-
mente as novas energias e começar a for-
mar detalhadamente seu paraíso chamado 
A Nova Terra.

Os que não vibram alto o sufi cien-
te para chegar a 21 hertz, virão alguns 
meses depois, na Primavera de 2016. A 
terceira onda (humanidade inconsciente) 
vai chegar ao nível 21 hertz por último, 
em meados do verão de 2016. Os que não 
atingirem o nível primeiro, não são me-
nos importantes, e todo mundo fará isso.

Quando a pressão destas tremendas 
forças de luz pressionarem um ser dura-
mente o sufi ciente, este se transmuta em 
uma espécie mais avançada de amor, e 
irá abraçar a luz. Não há julgamento ou 
comparação em nada disso. É tudo uma 
questão de um nível de consciência.

Lembrem-se queridos, diz o Arcanjo 
Miguel, viemos aqui para o bem de todos 

e nós não escolhemos um sobre o outro, 
pois não há realmente nenhuma escolha 
a fazer. Todos são sagrados e preciosos.

As energias da lua de setembro de-
sempenharão um enorme papel ao longo 
deste mês e manifestações físicas come-
çarão a mostrar-se não só na sua vida pes-
soal, como as coisas serão rearranjadas 
para corresponder à sua nova frequência, 
mas você vai começar a ver as coisas 
acontecendo em um mundo de positivos 
eventos.

O Evento do Horizonte começará a 
bater nas principais notícias, a medida em  
que nos aproximamos. Líderes mundiais, 
governos e agências que estão bem cien-
tes desta onda de fótons que chega, vão 
começar a fazer a coisa certa. Sim, estes 
são os novos paradigmas amados. Se 
você não acredita nisso, então você ainda 
está executando no antigo programa para 
dar a esta alguma consideração.

Haverá um grande anúncio sobre o 
sistema monetário mundial, que já foi 
comutado nos bastidores, e grande abun-
dância está prestes a fazer o seu caminho 
pessoalmente para você, em breve.

Está provado que a luz gama pode 
instantaneamente evoluir o DNA de qual-
quer espécie para sua forma mais elevada. 
Você está agora literalmente evoluindo 
rapidamente para a versão mais recente 
de si mesmo.

Alguns estão pregando a desgraça 
e a tristeza sobre tudo isso, e há outros 
que estão totalmente alheios ao que está 
realmente acontecendo. Dizemos para ca-
valgarem nesta super-onda de fótons com 
tudo o que você tiver. Veja isso como o 
início da verdadeira liberdade para a hu-
manidade. Alegrai-vos dizemos.

Seja impecável em cada área de sua 
vida, ao avançar em cada momento do 
seu agora, pois seus íons começam a girar 
mais rápido e mais rápido.

É importante se liberar de tudo o que 
não tem servido a sua alma até este ponto, 
e se abrir totalmente para as infi nitas pos-
sibilidades do universo.

A maioria de vocês já está sentindo 
o aumento constante da frequência no 
corpo. Muitos de vocês têm notado que 
está sendo deslocado ao redor para novos 
locais, e há a perda de relacionamentos e 
coisas materiais. Em algumas maneiras 
que você pode se sentir totalmente fora 
de lugar, por si só e mesmo perdido.

Na próxima semana, ainda iremos 
relatar mais trechos da mensagem do Ar-
canjo Gabriel sobre as novas energias que 
estão envolvendo o Planeta Terra neste 
mês e, também, outros trechos sobre O 
QUE ESPERAR DO EQUINÓCIO, DO 
ECLIPSE E DA ONDA X.

LUZ & PAZ

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  Edital de convocação dos proprietários rurais 
associados deste Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a te-
souraria e em pleno gozo de seus direitos, na sede deste Sindica-
to, sito na Rua Castro Alves, nº 911, Centro, nesta cidade e co-
marca de Jaboticabal/SP, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada dia 30/09/2015, às 09:00 horas em 
primeira convocação com o número de associados estabelecido 
pelo Estatuto Social e, não havendo número sufi ciente para a ins-
talação da Assembléia, será realizada às 10:00 horas em segunda 
convocação com o número de associados determinado pelo Esta-
tuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para 
deliberarem sobre a leitura, discussão e aprovação dos seguintes 
itens:

  1º)    Ata da Assembléia anterior; 
  2º)  Acordo Coletivo do Trabalhador Rural (La-

voura Branca) Cultura Diversifi cada e Pecuária, com data base 
2015/2016.

Jaboticabal, 21 de setembro de 2015. 

Ismael Perina Junior
 Presidente
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Locução: Bala de Prata
Autor Rubens Fumincelli

O paixão...
Tenho observado você,
E gostei muito do seu jei-

to!
Gostaria de morar neste 

coração,
Que carrega dentro do 

seu peito!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

ENLACE MATRIMO-
NIAL DO CASAL DE 
NOIVOS ANA PAULA 
VENDRAMINI E MAU-
RO ALBERTO DE ANGE-
LIS, ACONTECERÁ NO 
DIA 03 DE OUTUBRO.

 “FRASE DO CASAL: 
Compartilhando medos, 
NOSSOS NÓS, nos torna-
mos Mais Valentes. Com-
partilh ando Nossas Per-
das, NÓS enriqueceremos. 
Compartilhando NOSSOS 
Erros, Seremos Mais Sá-
bios. Dando hum Ao Outro, 
jamais fi caremos sós. Nas-
cemos, parágrafo, estamos 
juntos”.

PARABÉNS E MUITAS 
FELICIDADES!

Juan (14),é um nome para 
se prestar muita atenção, e esta 
semana a nossa faixa vai para 
ele.

Além de talentoso, o garoto 
é dono de muita humildade, 
carisma e determinação, ingre-
dientes perfeitos para uma car-
reira de muito sucesso.

O jaboticabalense está cur-
sando a 8 série e  já divide  seu 
tempo entre a carreira de es-
tudante e modelo, agora surge 
uma nova paixão: a carreira 

JUAN GOMES

de ator. O loiro de olhos ver-
des, carrega uma bagagem 
cheia de experiencias; a mais 
recente foi a gravação da no-
vela Cúmplices de um Resgate, 
no SBT.

Sempre acompanhado pela 
sua mãe, Juan segue feliz e 
realizando com muito sucesso, 
seus objetivos.

Vamos fi car de olho no que 
vem pela frente.

Agradecimento: Diamond’s 
Agency(Ribeirão Preto /SP)

RUBI... a cor do amor e 
a solidez que não é afetada 
pelo tempo. ESMERAL-
DA... cor da esperança, 
da nobreza e da união que 
dura tanto tempo e que 
certamente é eterna.

É assim que descreve-
mos o fortalecimento da 
união dos casais: MARIA 
DE FÁTIMA E ARLINDO 
CHIODA/MARTINHA E 
LUIZ CARLOS CARRE-
GARI em emocionante 
encontro de fé no último 
dia 20 na Igreja Catedral 
de Nossa Senhora do Car-
mo, com a celebração do 
PADRE BIZZO. As ben-
çãos fortaleceram ain-
da mais a união estável, 
abrindo horizontes para 
novas conquistas. A união 
é uma preciosidade, prin-
cipalmente pela existência 
do amor, companheirismo, 
amizade e a base sólida da 
família constituída. Não 
há obstáculos, mas desa-
fi os a serem conquistados. 
Exemplo, força e dignida-
de na busca da felicida-
de. Neste roteiro de reali-
zações, entre as diversas 
homenagens religiosas, 
cumprimentos, os CASAIS 
recepcionaram amigos e 
convidados em almoço de 
confraternização, regado 
a muita música e emoções.

BODAS DE RUBI OU ESMERALDA

AGREGA-SE VEÍCULOS

VANS, IVECOS, 3/4 PARA 
ENTREGA NA REGIÃO

FONE: (19) 2118-3100
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feira, dia 21 de setembro, fez a captura 
de 79 morcegos hematófagos que se en-
contravam em uma casa abandonada na 
propriedade rural onde foram confi rma-
dos dois casos positivos de raiva em bo-
vinos. O diretor do Escritório de Defesa 
Agropecuária em Jaboticabal, Dr. Anto-
nio Sena Filho, informou que a equipe 
de controle da raiva, foi acionada logo 
após terem recebido do Instituo Bioló-
gico o resultado de diagnóstico positivo 
para raiva em dois bovinos do municí-
pio. De acordo com o Médico Veteriná-
rio Dr. Eduardo Nakaghi, responsável 
pela sanidade animal da regional, o caso 
suspeito foi notifi cado à Defesa Agrope-
cuária pelo Dr. Luis Roberto Amâncio, 
médico veterinário que desconfi ou da 
doença, pois os animais inicialmente 
se mantinham afastados do restante do 
rebanho, com perda de apetite, e depois 
apresentavam incoordenação motora, 
andar cambaleante e salivação intensa. 
Após a morte dos bovinos foram colhi-
das amostras para diagnóstico e enviadas 
para o Instituo Biológico, as quais resul-
taram positivas para raiva.

pois se trata de uma doença que pode 
trazer graves prejuízos à pecuária, 
além do grande risco à saúde pública. 
Tem como sinais clínicos mudança 
de comportamento, dificuldade de se 
alimentar, falta de coordenação mo-
tora, paralisia progressiva, decúbito e 
morte. Segundo a Médica Veterinária 
Hinig Isa Godoy Vicente, doutora em 
Medicina Veterinária Preventiva e fun-
cionária da Defesa Agropecuária em 
Jaboticabal, a melhor forma de pre-
venir a doença é através da vacinação 
dos animais susceptíveis. A vacinação 

Ação 

 A equipe do Poupa Tempo in-
forma que, em função da grande 
procura pelos serviços, começou 
na manhã de quinta-feira, dia 24, 
o agendamento para os interes-
sados nos serviços oferecidos no 
local. O munícipe que procurar o 
Poupa Tempo terá agendamento 
para o mesmo dia ou para o dia 
seguinte. 

O Poupa Tempo fi cará em Jabo-
ticabal até o dia 26. As taxas gera-
das por alguns serviços podem ser 
pagas nas mesas de atendimento 
com cartão de débito de qualquer 
banco. O pagamento em dinheiro 
só poderá ser realizado em agência 
bancária.

Entre os serviços oferecidos 
pela carreta do Poupa Tempo em 
Jaboticabal incluem a emissão de 
carteira de identidade (RG); ser-
viços eletrônicos, como atestado 
de antecedentes criminais, boletim 
de ocorrência policial, consulta 
a créditos do Programa Nota Fis-
cal Paulista, consulta sobre licen-
ciamento de veículo, formulário 
Renavam, serviços  relacionados 
a infrações de trânsito e 2ª via de 
contas, entre outros.

Para mais informações, ligue 
para 0800 772 3633 ou acesse www.
poupatempo.sp.gov.br.

Agendamento 
no Poupa 

Tempo

Encontro trata o tema “Refl e-

xões sobre a proposta pedagógica 

da educação infantil, tendo como 

eixo norteador a interação e a 

brincadeira”

Na segunda-feira, 28 de se-

tembro, a Prefeitura de Jaboti-

cabal, por meio da Secretaria 

de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, promove em parceria com 

a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undi-

me), uma dia de capacitação.

O evento acontece no Centro 

de Lazer Edson Martini (Lazer 

na Terceira Idade) e conta com a 

participação da palestrante Fran-

Essa semana o Vereador Vitório De Simo-
ni, apresentou diversas Emendas na LDO 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício 2016, a fi m de contemplar as en-
tidades assistências de Jaboticabal. Dessa 
forma, Vitório deu legalidade ao procedi-
mento de repasse de subvenções para que a 
Prefeitura Municipal possa redigir o pro-
jeto dessas emendas, e as Entidades pode-
rem continuar contando com esses recur-
sos, que são fundamentais ao seu custeio 
Municipal.

“As Entidades Assistenciais do nosso mu-
nicípio que cuidam de idosos, crianças e 
defi cientes, precisam muito desses recursos 
para continuar com esse trabalho maravi-
lhoso, inclusive nossa cidade é privilegiada 
por ter entidades sérias que cuidam dessas 
pessoas”, conclui Vitório De Simoni.

Secretaria de Educação 
promove 1ª Capacitação 

Secel e Undime
ciane Heiden Rios. “Um momen-

to de formação para os profi ssio-

nais da educação que certamente 

vão melhorar ainda mais o con-

teúdo aplicado em sala de aula. 

Espero que todos estejam presen-

tes”, afi rma o secretário de Edu-

cação, Cultura, Esporte e Lazer, 

César Esper.

A capacitação acontece das 

8h30 ao 12h, retornando às 

13h30. O encerramento acontece 

às 17h.

Para mais informações, o te-

lefone de contato da Secretaria 

de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer é (16) 3209-2469. 

O sucesso da Sexta Chamada Pú-

blica do Projeto de Desenvolvimen-

to Rural Sustentável Microbacias 

II – Acesso ao Mercado consolidou 

a confi ança que o homem do campo 

vem depositando nas ações do Go-

verno do Estado para a agricultura. A 

afi rmação é do secretário de Agricul-

tura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo, Arnaldo Jardim, durante 

o evento que reuniu representantes 

de entidades ligadas à extensão rural 

e do poder público, na quarta-feira, 

23 de setembro, no município de São 

Pedro, para discutir os resultados do 

Projeto. 

Arnaldo Jardim, que representou 

o Governador Geraldo Alckmin no 

evento, enalteceu que o número de 

manifestações de interesse quase 

triplicou, saltando de 61 na quinta 

chamada para 167 na sexta – quase a 

soma das cinco primeiras - um cres-

cimento de 173,77%. “O Microba-

cias II é essencial para continuarmos 

a cumprir as orientações do governa-

dor Geraldo Alckmin e garantir ren-

da ao pequeno e médio produtor. O 

projeto vem amadurecendo, ganhan-

do a confi ança do agricultor. Olhan-

do esses números podemos dizer 

com certeza que o Microbacias está 

consolidado”, ressaltou o secretário. 

Arnaldo Jardim afi rmou que sua 

gestão está apoiada sobre três eixos. 

O primeiro é a sustentabilidade. Ele 

afi rmou que seu trabalho é buscar 

uma convergência entre produção e 

preservação ambiental, substituin-

do as diferenças entre agricultura e 

meio ambiente por convergências 

que aumentem a produção e garan-

tam a sustentabilidade. “Durante 

muito tempo a agricultura foi colo-

cada no lado oposto à conservação 

do meio ambiente, mas atualmente 

as duas áreas têm caminhado cada 

vez mais próximas”, disse.   

O segundo eixo é a pesquisa. “Di-

minuir a distância entre o conheci-

mento e o produtor rural, por meio 

da extensão rural, proporcionando 

uma relação que aproxima a produ-

Produtores rurais contam suas 
experiências com o Microbacias II  

ção, orientando o homem do campo, 

criando um perfeito círculo virtuo-

so”, enalteceu o secretário.   

O terceiro elo é a agricultura fa-

miliar. “Esse processo de empodera-

mento do produtor para que este de-

senvolva seu potencial e deixe de ser 

visto como um indivíduo que precisa 

ser ´’protegido’ e passe a ocupar o 

lugar que lhe compete dentre do sis-

tema de produção”, destacou Arnal-

do Jardim. 

Esse olhar mais atento que o se-

cretário direciona a agricultura fami-

liar vem sendo reafi rmado em várias 

situações e eventos da Secretaria. Ele 

destaca o importante trabalho que os 

produtores realizam com a produção 

sustentável e a proteção aos recursos 

naturais.   

Arnaldo Jardim lembrou que está 

em discussão a lei que determina o 

pagamento por serviços ambientais, 

o que serviria como nova fonte de 

renda aos produtores familiares. 

Outra medida que deve impactar 

fi rmemente a remuneração do agri-

cultor é a revisão da legislação para 

a agroindústria, cuja discussão está 

envolvendo vários departamentos da 

Secretaria de Agricultura. “Com uma 

legislação mais moderna, o pequeno 

agricultor, ou associações de agricul-

tores poderão aumentar sua cesta de 

produtos oferecendo uma variedade 

de embutidos, geleias, compotas e 

bebidas, agregando valor ao seu pro-

duto”, disse. 

O secretário mencionou ainda a 

linha de fi nanciamento disponibi-

lizada pelo Fundo de Expansão do 

Agronegócio Paulista (Feap), criada 

para ajudar os pequenos produtores 

a adequar sua propriedade, tornando-

a apta a receber adeptos do turismo 

rural. 

Aproveitando a presença maciça 

de produtores rurais na plateia, o se-

cretario aproveitou  para lembrar a 

importância do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) nacional e o Programa 

de Regularização Ambiental (PRA) 

para que todos tenham seus direitos 

assegurados. 

Hélio Zanatta, prefeito de São 

Pedro, agradeceu a parceria da Se-

cretaria de Agricultura na realização 

de adequação de estradas rurais e 

assinatura de convênios que propi-

ciaram a aquisição de máquinas e 

equipamentos. O prefeito, que tam-

bém é produtor rural proveniente de 

uma longa linhagem de “caipiras”, 

afi rmou que o agricultor só é lem-

brado em momentos de crise, mas 

que a Secretaria, através da Cati está 

revertendo essa visão. 

Histórias de Sucesso   

Nas primeiras cinco chamadas 

o Microbacias II destinou mais de 

R$ 86,7 milhões, para atender 220 

projetos de 187 organizações de pro-

dutores. Até 31 de agosto deste ano, 

já tinham sido desembolsados quase 

R$ 11 milhões, valor maior do que 

nos dois anos anteriores. Nesta 6ª 

chamada foram recebidas 167 pro-

postas.   

Apenas para dar um gostinho 

aos novos proponentes, represen-

tantes de associações benefi ciadas 

fi zeram questão de dar seu depoi-

mento. Uma delas fi ca no municí-

pio de Sete Barras, é a Cooperativa 

Agropecuária de Produtos Susten-

táveis do Guapiruvu (Cooperágua). 

O bairro do Guapiruvu é formado 

por 170 famílias, das quais 120 são 

ligadas à cooperativa. De acordo 

com João Honório, presidente da 

Cooperágua, antes da cooperativa 

muitos extraiam palmito ilegalmen-

te para sobreviver. “ Não tínhamos 

alternativas, 70% da população é 

formada por assentados, não sabí-

amos como produzir sem destruir 

a fl oresta. Mas, alguém acreditou 

em nós, aprendemos a cultivar ba-

nanas de qualidade, nos mostraram 

como ganhar novos mercados. Ago-

ra temos nosso caminhão, podemos 

transportar nossos produtos com 

qualidade e fornecemos para as pre-

feituras de São Paulo, Campinas, 

São André e Mauá e não vamos pa-

rar. Agora nosso objetivo e montar 

uma agroindústria para que as mu-

lheres da nossa comunidade também 

tenham opção de trabalho e renda , 

afi rmou João Honório. 

Jasoni de Camilo, índio da etnia 

Teruá, cacique da aldeia Terena Eke-

ruá, que fi ca no município de Avaí, 

explica que toda a comunidade está 

sendo benefi ciada com o projeto. “ 

Agora tem trabalho e renda na pró-

pria aldeia e isso fortalece nossa cul-

tura, comemorou ele. Do montante 

revertido pelo projeto foram benefi -

ciadas 50 famílias que trabalham na 

cadeia produtiva da mandioca e con-

seguiram implantar uma unidade de 

processamento e equipamentos o que 

agregou valor ao produto e aumen-

tou a renda dos agricultores. 

Além do secretário, também 

marcaram presença o coordenador 

de Biodiversidade e Recursos Na-

turais da Secretaria do Meio Am-

biente, Danilo Angelucci Amorim, 

representando a secretária do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, 

Patrícia Iglecias; os prefeitos de 

São Pedro, Hélio Donizete Zanatta; 

Manoel Pereira dos Santos, de São 

João do Pau D’Alho; José Antônio 

da Cunha, de Turiba e Luiz Carlos 

Basseto, de Pratânia; de Thiago 

Silva, vice-prefeito e secretário de 

Governo de São Pedro e Gislaine 

Oliveira, presidente da Associação 

dos Produtores Rurais de Dracena, 

representando todos os produtores 

presentes na plenária, que segundo 

a organização do evento somavam 

mais de quinhentos. Não podem 

deixar de ser lembradas as pratas 

da casa: José Carlos Rossetti, co-

ordenador da Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (Cati); 

Fernando Penteado, secretário exe-

cutivo do Feap; Mário Tomazela, 

vice coordenador da Coordenado-

ria de Defesa Agropecuária (CDA) 

e Sérgio Murilo Cruz, assessor de 

Relações Parlamentares e Apoio 

aos Municípios, além de dezenas 

de técnicos da Cati e de instituições 

parceiras.   
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Tão importante quanto ser com-
petente é ter uma boa postura profi s-
sional e social. Ninguém está isento 
de cometer erros, mas fi car atento a 
alguns detalhes de comportamento 
evita deslizes que, em determinadas 
situações, podem ser prejudiciais. A 
etiqueta social permite ao profi ssio-
nal evoluir com mais segurança e es-
pontaneidade. Ela mostra que a boa 
apresentação pessoal, tanto no que se 
refere às atitudes quanto ao modo de 
se vestir, é o resultado do equilíbrio 
ideal entre o bom gosto e o bom sen-
so. 

Para auxiliar interessados em apri-
morar a desenvoltura nos diversos 
ambientes que compõem o panorama 
social, o Senac Jaboticabal está com 
inscrições abertas para o curso Eti-
queta Social, com 15 horas de duração 
e aulas aos sábados. “A mesma ca-
pacidade que o profi ssional tem para 
ocupar o cargo deve transparecer no 

Etiqueta social auxilia profi ssionais 
dentro e fora do ambiente corporativo

Senac Jaboticabal oferta curso rápido para interessados 

em desenvolver o contato com público 

seu networking e imagem pessoal. O 
objetivo desse curso é ensinar técnicas 
que aumentem a segurança e o tra-
quejo do aluno para se relacionar com 
diversos ambientes, além de orientar 
nas atividades de cerimoniais ou em 
outras carreiras relacionadas”, afi rma 
Alessandra D’Áquila, coordenadora 
da área.

Interessados em participar devem 
ter, no mínimo, 16 anos e ensino fun-
damental completo. Mais informações 
pelo portal www.sp.senac.br/jabotica-
bal, pessoalmente na unidade ou pelo 
telefone (16) 3209-2800.

Serviço: Etiqueta Social
Data: aos sábados, de 17 de outu-

bro a 7 de novembro de 2015
Horário: das 8h30 às 13h30
Local: Senac Jaboticabal 
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

Pesquisadores dos setores público e 
privado, empresários, técnicos, jornalis-
tas, produtores rurais, estudantes e auto-
ridades reuniram-se na tarde do dia 21 
de setembro, nas dependências do Grand 
Hyatt Hotel, para discutir a conjuntura e 
as perspectivas para o setor sucroalcoo-
leiro no Brasil e no Mundo, durante a 15ª 
Conferência Internacional Datagro sobre 
Açúcar e Etanol. Arnaldo Jardim, secre-
tário de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, participou da aber-
tura do evento representando o governa-
dor Geraldo Alckmin. 

  Plínio Nastari, presidente da Data-
gro Consultoria, explicou que entre os 
objetivos do encontro está a discussão 
sobre como tornar a agricultura o ele-
mento chave da segurança alimentar, sem 
deixar de lado a segurança energética, 
buscando sempre as melhores estratégias 
para a utilização efi ciente e racional dos 
recursos naturais disponíveis; identifi car 
os meios de fi nanciamento para a expan-
são da produção e para  investimento em 
novas tecnologias, identifi cando práticas 
mais efi cazes e sustentáveis de produção; 
além de demandar políticas públicas mais 
adequadas para estimular o investimento 
privado. 

O setor sucroalcooleiro vive um mo-
mento muito difícil, provocado pela polí-
tica econômica equivocada adotada pelo 
governo federal, afi rmou Arnaldo Jardim.  
O estado de São Paulo, que responde por 

Secretaria de Agricultura participa das discussões 
sobre o futuro do setor sucroalcooleiro

35,3% da produção mundial de cana-de-
açúcar e sustenta 50% das exportações 
nacionais do produto, é o mais impactado 
com esse desajuste e precisa contar com 
a persistência dos empresários e produ-
tores para manter a competitividade. “O 
programa de energia renovável em larga 
escala existe no Brasil há 40 anos e ca-
rece de políticas públicas adequadas para 
se manter forte e estável, ressaltou o se-
cretário. 

Uma das medidas que poderia aju-
dar o setor a se recompor e, ao mesmo 
tempo, daria ao governo um folego para 
recompor suas contas é o aumento da 
Cide (Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico), que equilibraria 
o preço da gasolina que é mantido artifi -
cialmente, lembrou Arnaldo Jardim. Em 
defesa do etanol, o secretário citou duas 
externalidades: ser uma fonte de combus-
tível renovável e ambientalmente segura 
e sua capacidade de gerar empregos, em 
um momento que a economia brasileira 
está dando claros sinais de retração. Além 
de ser uma fonte de divisas, ao contrário 
dos combustíveis fósseis, que há dois 
anos atrás drenaram US$ 12 bilhões das 
nossas reservas, concluiu o secretário. 

Outro ponto positivo, destacado por 
Arnaldo Jardim, é a capacidade de ge-
ração de energia a partir do bagaço da 
cana-de-açúcar. Lembrando que a energia 
que já é exportada anualmente para a rede 
pelas usinas, em torno de 8.341 mil Gwh, 

é equivalente a aproximadamente 22% do 
consumo residencial paulista, de 37.694 
mil Gwh. A capacidade instalada das usi-
nas signatárias do Protocolo Ambiental 
na safra 2013/2014 foi de 5 mil MW de 
potência, representando cerca de 35,7% 
da potência instalada da usina de Itaipu. 

Arnaldo Jardim afi rmou que o estado 
de São Paulo tem adotado medidas para 
proteger o setor, entre elas, a desoneração 
da carga tributária do etanol hidratado, 
reduzindo o ICMS para 12%, quando 
nos demais estados o índice varia de 25 
a 28%; o lançamento da Política Estadu-
al de Mudanças Climáticas, PEMC, que 
estipulou que a matriz energética paulista 
será composta por 69% de energias lim-
pas e as pesquisas desenvolvidas pelos 
institutos ligados à Secretaria de Agricul-
tura, especialmente o sistema de Mudas 
Pré-Brotadas de cana-de-açúcar, que já 
conta com uma linha de fi nanciamento 
do Feap (Fundo de Expansão do Agro-
negócio Paulista). Os demais estados da 
federação são benefi ciados através do 
trabalho realizado no Congresso Nacio-
nal, a retirada do PIS/Cofi ns da cana-de-
açúcar, a incorporação dos motores fl ex 

no Inovar- Auto e o aumento da mistura 

da gasolina de 20 para 27%, destacou o 

secretário. 

A recuperação do setor depende da 

atuação conjunta de todos os elos da ca-

deia produtiva. Eventos como este aju-

dam a aprofundar e subsidiar todos os que 

militam nesse segmento, afi rmou Arnaldo 

Jardim. 

Na sequência, José Orive, o diretor 

executivo do International Sugar Organi-

zation, apresentou um balanço da oferta e 

demanda de açúcar no mercado mundial. 

Segundo ele, a produção de açúcar deve-

rá cair 1% em 2015. “O mundo hoje tem 

estoques que dão para encher 400 bilhões 

de copos de açúcar, o que garante o con-

sumo de 5 temporadas seguidas”. Menos 

reticente que seu antecessor, Guilherme 

Nastari, diretor da Datagro Consultoria, 

afi rmou que a safra 2016/17 de cana-de-

açúcar deve ser menos alcooleira, caso 

não haja nenhuma mudança no preço da 

gasolina. “O setor pode direcionar mais 

cana para a produção de açúcar ou etanol, 

dependendo do produto que está remune-

rando mais. Nesta temporada, usinas com 

problemas fi nanceiros tem favorecido o 

biocombustível devido à maior liquidez. 

A aguda depreciação do real frente ao dó-

lar e a recente recuperação dos preços do 

açúcar estavam fazendo a balança pender 

lentamente em favor do açúcar para as 

usinas”, concluiu. 

O evento contou ainda com mais dois 

painéis: O custo de produção no Brasil e 

no Mundo e Avaliação Operacional Agrí-

cola e Industrial com extensa programa-

ção. 

Por Nara Guimarães 

A Defesa Agropecuária, na segunda-

feira, dia 21 de setembro, fez a captura 

de 79 morcegos hematófagos que se en-

contravam em uma casa abandonada na 

propriedade rural onde foram confi rma-

dos dois casos positivos de raiva em bo-

vinos. O diretor do Escritório de Defesa 

Agropecuária em Jaboticabal, Dr. Anto-

nio Sena Filho, informou que a equipe 

de controle da raiva, foi acionada logo 

após terem recebido do Instituo Bioló-

gico o resultado de diagnóstico positivo 

para raiva em dois bovinos do municí-

pio. De acordo com o Médico Veteriná-

rio Dr. Eduardo Nakaghi, responsável 

pela sanidade animal da regional, o caso 

suspeito foi notifi cado à Defesa Agrope-

cuária pelo Dr. Luis Roberto Amâncio, 

médico veterinário que desconfi ou da 

doença, pois os animais inicialmente 

se mantinham afastados do restante do 

rebanho, com perda de apetite, e depois 

apresentavam incoordenação motora, 

andar cambaleante e salivação intensa. 

Após a morte dos bovinos foram colhi-

das amostras para diagnóstico e enviadas 

para o Instituo Biológico, as quais resul-

taram positivas para raiva.

O controle da raiva é importante, 

pois se trata de uma doença que pode 

trazer graves prejuízos à pecuária, 

além do grande risco à saúde pública. 

Tem como sinais clínicos mudança 

de comportamento, dificuldade de se 

alimentar, falta de coordenação mo-

tora, paralisia progressiva, decúbito e 

morte. Segundo a Médica Veterinária 

Hinig Isa Godoy Vicente, doutora em 

Medicina Veterinária Preventiva e fun-

cionária da Defesa Agropecuária em 

Jaboticabal, a melhor forma de pre-

venir a doença é através da vacinação 

dos animais susceptíveis. A vacinação 

Ação da Defesa Agropecuária no primeiro caso confi rmado 
de raiva em bovino no município de Jaboticabal

pode ser feita em bovinos, equídeos, 

ovinos e caprinos acima de três meses, 

principalmente em propriedades onde 

os animais são mordidos por morcegos 

hematófagos, ou seja, morcegos que se 

alimentam de sangue

A Defesa Agropecuária deve ser in-

formada se na propriedade rural houver 

animais com sinais de raiva ou mordidos 

por morcegos. Qualquer pessoa que tenha 

tido contato com animais suspeitos deve 

informar o Centro de Saúde de seu mu-

nicípio. Maiores esclarecimentos podem 

ser obtidos na Defesa Agropecuária em 

Jaboticabal, sita à Av.: Eduardo Zam-

bianchi, 101 – Vl. Industrial - Email: eda.

jaboticabal@cda.sp.gov.br, ou pelos tele-

fones (16) 3203.3900 e 3202.3574

Dr. ANTONIO SENA FILHO - En-

genheiro Agrônomo - Diretor Técnico 

- Defesa Agropecuária em  Jaboticabal - 

CDA/SAA

Dr. Eduardo Yukio Okada Nakaghi - 

Médico Veterinário - Assistente de Plane-

jamento – cat. B - Defesa Agropecuária 

em Jaboticabal - CDA/SAA

Dra. Hinig Isa Godoy Vicente - Mé-

dica Veterinária - Assistente de Planeja-

mento – cat. B - Defesa Agropecuária em 

Jaboticabal - CDA/SAA

 A Prefeitura de Jaboticabal, por 

meio da Secretaria de Administração 

e  do departamento  de Tecnologia 

da Informação (TI), desenvolveram 

três sistemas que auxiliarão a admi-

nistração a partir de novembro.  Os 

sistemas são referentes a contratos, 

frota e cemitério. O resultado é uma 

economia de mais de R$ 30 mil reais 

ao ano aos cofres públicos.

De acordo com o secretário de 

Administração, César Poletti, o sis-

tema de gestão de contratos realiza o 

gerenciamento que a Prefeitura tem 

com os fornecedores, como venci-

mento, valor, obras em andamento e 

concluídas. Na gestão de frotas será 

realizado o controle de todos os ve-

ículos do município, como consumo 

Sistema de gestão informatizado irá gerar economia 
de mais de R$ 30 mil ao ano aos cofres públicos

de combustível, troca de pneus, ma-

nutenção, condutores, entre outros. 

O gerenciamento de cemitérios in-

formatizará todas as informações das 

quais o munícipe poderá obter, como 

locais de sepultamos, jazigos, entre 

outros.

“Cada cidadão que necessitar 

dos serviços do cemitério, seja por 

meio de visita a um ente querido ou 

mesmo os trâmites para um sepulta-

mento, a partir de novembro poderá 

contar com serviços mais ágeis. Esse 

sistema facilitará o dia a dia. Todos 

os dados serão informatizados. Hoje, 

a busca é manual e demanda tempo 

para se conseguir as informações. A 

partir de agora, teremos consulta e 

localização mais ágeis, consequen-

temente, a prestação de serviço vai 

ser bem melhor para o munícipe de 

Jaboticabal”, informa Poletti.

O secretário completou ainda que 

os sistemas foram desenvolvidos 

sem encargos para a Prefeitura, ou 

seja, uma economia de R$ 30 mil ao 

ano. “O TI desenvolveu todos os sis-

temas, resultando em uma economia 

bastante considerável, que poderá 

ser investido em outras áreas, como 

educação, saúde, obras, entre ou-

tros”, completou Poletti.

O Instituto de Pesquisas de Jabo-

ticabal (Ipeja) foi lançado na noite 

de quarta-feira, dia 16, como fruto 

da articulação entre a Associação 

Comercial Industrial e de Agrone-

gócios de Jaboticabal (Aciaja), a 

Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Turismo, o Instituto de 

Tecnologia de Jaboticabal (ITJ) e a 

Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias (FCAV)/Unesp Jaboti-

cabal.

A inauguração do Ipeja contou 

com a presença  do prefeito Raul 

Girio, do vice-diretor da FCAV, 

Antônio Sérgio Ferraudo, do pre-

sidente do ITJ, Hugo Stéfani, dos 

secretários municipais de Indústria, 

Comércio e Turismo, Sérgio Naka-

gi, e da Fazenda, Elivaine Almeida 

Silva, de diretores da Aciaja, repre-

sentados pelo presidente Humber-

to Bellodi, além de representantes 

de entidades como Sebrae, Senac, 

Unimed, Uniodonto, Coopcredi e 

Coplana, além do coordenador do 

Núcleo de Economia da Associação 

Comercial e Industrial de Ribeirão 

Preto (Acirp), o economista Milton 

Jaboticabal tem agora seu próprio Instituto de Pesquisa 
Ipeja é fruto da parceria entre a Aciaja, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo,  

o ITJ e  Faculdade de Ciências Agráriase Veterinárias  (FCVA)/Unesp de Jaboticabal 

de Lázaro.

A criação do Ipeja é o resultado 

de um longo processo iniciado em 

2010, a partir de reuniões entre a 

Aciaja, Prefeitura de Jaboticabal e 

Câmara de Vereadores, a partir da 

constatação de que o município não 

dispõe de números que expressem o 

porte da economia da cidade. O Ipe-

ja nasce depois de várias visitas a 

associações comerciais que mantêm 

seus institutos de pesquisa, como a 

Acirp.

O Instituto terá a missão de le-

vantar dados que hoje existem em 

vários bancos de dados de forma 

fragmentada. Também vai levantar 

números que ainda não estão con-

solidados. “A informação produzi-

da pelo Ipeja será uma ferramenta 

muito importante para o trabalho 

do empresariado e sobretudo para 

o planejamento da administração 

pública”, destacou o presidente da 

Aciaja, Humberto Montans Bellodi.

Suas palavras encontraram respal-

do nas do prefeito Raul Girio, que 

não só aprovou a iniciativa, mas 

também se empenhou para que ela 

fosse concretizada. “Com os dados 

fornecidos pelo Ipeja, lastreados por 

pesquisas de uma instituição de ex-

celência como a Unesp e amparada 

pela credibilidade da Aciaja, nossa 

visibilidade regional vai melhorar 

sensivelmente”, declarou Raul Gi-

rio.

O Ipeja terá a chancela da 

Unesp, via Funep. O trabalho de 

pesquisa será coordenado pelo 

Prof. Dr. Adriano Reis Lucente, 

docente do Departamento de Eco-

nomia Rural, que vai orientar os 

alunos que trabalharão na sede da 

Aciaja. Adriano e o aluno do curso 

de Administração da Unesp, Caio 

César Barboza, fi zeram uma apre-

sentação dos dados preliminares le-

vantados nos dois primeiros meses 

de trabalho piloto do Ipeja, entre os 

quais os números da balança co-

mercial, produtos mais importados 

e exportados pelo município, curva 

ascendente de registros de novas 

empresas no município e os bairros 

e ruas da cidade que concentram o 

maior número de estabelecimentos 

do setor produtivo.

 “Os dados serão agrupados em 

uma única base. Uma segunda etapa 

do trabalho será a pesquisa a campo, 

realizada no município para apurar 

os dados”, adiantou o professor em 

sua apresentação. Em breve as in-

formações estarão disponíveis no 

site da Aciaja: www.aciaja.com.br
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