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Interessados devem procurar 
a equipe da Prefeitura na Estação 
de Eventos Cora Coralina para 
participar do processo de inscri-
ção do programa habitacional 
Minha Casa Minha Vida  entre os 
dias 1º e 4 de outubro.

 O novo projeto prevê a cons-
trução de 656 apartamentos de 
56 metros², com dois quartos, 

Processo de inscrição do “Minha Casa Minha 
Vida” começou na quinta-feira, 1º de outubro

sala, cozinha e varanda. O con-
domínio conta com salão de 
festas, piscina, solarium, qua-
dra esportiva, playground e ci-
clovia.

O projeto é destinado às fa-
mílias com renda mensal de três 
a seis salários mínimos. “Após 
o sorteio dos apartamentos dos 
condomínios Vida Nova 1 e 2, 

chegou a vez de iniciarmos mais 
um importante empreendimento. 
Vamos realizar um pré-cadastro 
das famílias interessadas. É im-
portante estar com os documen-
tos em mãos e esclarecer todas as 
dúvidas com as equipes da Pre-
feitura que estão na Estação de 
Eventos Cora Coralina”, explica 
o prefeito Raul Girio

Na noite do último dia 28, 
às 20 horas, no plenário da 
Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, foi realizada a abertura 
da 8ª Semana de Prevenção 
do Câncer Ginecológico. Em 
cumprimento à Lei Municipal 
nº 2931, de 02 de outubro de 
2001, de autoria do Vereador e 
Presidente da Câmara Munici-
pal, Dr. Edú Fenerich.

A palestra inaugural foi pro-
ferida pelo médico oncologista 
da UNIMED de Jaboticabal e do 

ABERTURA DA 8ª SEMANA 
DE PREVENÇÃO DO CÂNCER 

GINECOLÓGICO

Hospital Santa Isabel, Dr. Cleber 
Henrique Ferreira da Silva, que 
abordou o tema “Câncer na Mu-
lher, Mitos e Verdades”.

O objetivo principal da Se-
mana de Prevenção do Câncer 
Ginecológico é promover a cons-
cientização das mulheres e esti-
mular a prevenção periódica de 
todo tipo de câncer, sobretudo o 
ginecológico.

Dr. Edú Fenerich, idealizador 
do projeto, ministrou palestras 
ao longo da semana nos seguin-

tes locais:
29/09 – 14 horas: CRAS I – 

Grajaú
30/09 – 14 horas: CRAS II – 

CDHU
01/10 – 14 horas: Salão Paro-

quial da Igreja de Santo Reis – 
Córrego Rico

02/10 – 11 horas: CIAF de Lu-
zitânia.

A 8ª Semana de Prevenção do 
Câncer Ginecológico conta com 
o apoio da Prefeitura Municipal e 
da Secretaria da Saúde.

Quem se inspira na 

transparência colhe os frutos 

da honestidade

Nas viagens da corrupção o 

futuro da intolerância

Fronteiras da vida proporcionam 

esperanças renovadas e cenário 

promissor de conquistas

 O governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
concedeu ao presidente da UCB-
VET Saúde Animal, Marcelo 
Brunini, a Comenda do Mérito 
Veterinário. A honraria – esta-
belecida pela APAMVET (Aca-
demia Paulista de Medicina 
Veterinária) e reconhecida pela 
ABRAMVET (Academia Bra-
sileira de Medicina Veterinária) 
– foi entregue durante cerimônia 
promovida na sede do CRMV-
SP (Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária do Estado de 
São Paulo), na capital paulista, 
no último dia 22 de setembro. A 
Comenda resgata a memória da 
profi ssão e homenageia parceiros 
e empresários que se dedicaram 
ao setor e a APAMVET.

Participaram representantes 
da área e outras autoridades polí-
ticas. “O agronegócio é constan-
temente fortalecido e ganha cada 
vez mais importância no cenário 
econômico nacional, entre outros 
aspectos, por conta da tradição e 
da força da indústria de medica-
mentos veterinários, fundamen-
tais para o crescimento e a conso-
lidação do setor”, disse Alckmin. 
No evento também foi lançado o 
livro “Virtuosa Missão”, do es-
critor João Castanho, que conta a 
história da Medicina Veterinária 
em São Paulo. Nele, a UCBVET 
ganha destaque como empresa 
que auxiliou a fundar as bases da 
moderna Medicina Veterinária – 
ela foi a primeira a ser criada no 

Governador Geraldo Alckmin entrega comenda 
ao presidente da UCBVET Saúde Animal

estado e a segunda no Brasil.
Presidente da UCBVET, o ja-

boticabalense Dr. Marcelo Bru-
nini é médico formado pela Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e atuou no Serviço 
de Neurocirurgia do Children’s 
Hospital e no Brigham and 
Women’s Hospital, Havard Me-
dical School, em Boston, nos Es-
tados Unidos. Marcelo também 
possui pós-graduação e MBA 
pela Fundação Dom Cabral, de 
Belo Horizonte, Minas Gerais.

Ele trouxe para o cenário da 
Medicina Veterinária duas das 
principais características de seu 
avô, João Brunini, fundador da 
UCBVET: a paixão pelos ani-
mais e uma nova visão para o 

setor – a de que a inovação pas-
sa pelo respeito ao passado, mas 
com os olhos postos no futuro da 
indústria e da sociedade. Ao avô 
de Marcelo Brunini também foi 
concedida, em seu tempo de atu-
ação, uma Comenda pela contri-
buição dada à área no Brasil.

 “Receber a Comenda do Mé-
rito Veterinário trouxe a certeza 
de que estamos no caminho certo, 
sempre buscando a inovação e ten-
do como foco a qualidade em nos-
sos processos. O sucesso é resulta-
do dos pilares implementados no 
passado, aliado à visão de futuro, 
o que coloca a UCBVET, empresa 
tradicional e inovadora, como uma 
das mais respeitadas do setor”, 
afi rmou Marcelo Brunini.

1ª CONFERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER

Eduardo Harry Birgel, presidente da APAMVET, Mário Eduardo Pulga, presidente do CMRVSP, 
Marcelo Brunini, presidente da UCBVET, e o governador Geraldo Alckmin

Detalhes na página 07
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Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

Romário 
a questionar

Fernandópolis 

Os 

do 
Segunda 
de 
feira, 
dante, 
válido 
returno. 
momento, 
derança isolada da competição.

roeste, 

É claro que devemos respeitar nossos 
sentimentos e ter cuidado com a qualida-
de das experiências que temos na vida. 
Como diz a expressão popular, não fomos 
“achados no lixo” e queremos ser bem 
tratados e bem-amados. Mas, na contabi-
lidade do amor, não existem certezas nem 
garantias. Os seres humanos são quase 
sempre complexos e inesperados, cada 
um com seus desejos e singularidades. 
Estamos sempre ao capricho de surpre-
sas, intempéries, ainda mais quando se 

Desilusões acontecem. Não são motivos para se desistir de amar

trata de personalidades díspares: numa 
relação, às vezes, 1 mais 1 é igual a zero. 
Ou seja, quem se permite apaixonar-se 
pode, sim, vir a sentir o gosto amargo da 
decepção e do sofrimento.

Embora o criador da Psicanálise, o aus-
tríaco Sigmund Freud (1856-1939), tenha 
reconhecido que o sofrimento de amor é 
dos mais dilacerantes, cabe lembrar que o 
fi lósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-
1900) dizia – numa tradução livre – que o 
que não mata fortalece. Fortes são aqueles 
que encaram as dores advindas do amor e 
não recuam diante de seus riscos caso se de-
cepcionem, dão a volta por cima e seguem 
em frente, sem deixar de aprender com a 
experiência, extraindo dela elementos para 
a educação sentimental. Mas há os que se 
dão tanta importância, e são tão orgulhosos, 
que não admitem a possibilidade de sofrer 
de novo por causa de um amor.

Gente assim, aparentemente forte e 
decidida, capaz de dispensar a necessi-
dade de convivência íntima, é na verdade 
frágil e cheia de orgulho vazio. Sua indi-
ferença afetiva, mesclada a um sentimen-
to de triunfo sobre a banalidade do amor, 
na verdade esconde enorme vulnerabili-
dade diante da dor. Pode-se dizer que se 

sente grande demais para fi car exposta 
outra vez aos desencantos amorosos.

Quanta presunção para só uma 
chance de existência que temos no 
mundo. Mas, também, aqui prá nós, 
o mundo em que vivemos hoje não 
favorece mesmo o cultivo do amor. 
Para amar, é preciso confiança e con-
sistência. O espírito da atualidade, ao 
contrário, vem dando um álibi para os 
que se defendem do amor, vem crian-
do um tipo de gente que se contenta 
com o gozo fácil, subtraído de inte-
gridade e do vínculo afetivo, estável 
e leal. Mas isso não vale para todos, 
ainda bem. Há, acredite quem não te-
nha sido tatuado por este novo tempo 
que veio na esteira de uma economia 
neoliberal, sem regulações, que até já 
entrou em colapso. O mundo talvez 
mude daqui para frente. E mesmo que 
isso não ocorra, sempre haverá pessoas 
singulares, avessas à massificação, que 
querem correr os riscos do amor.

Aos demais devemos lembrar que ar-
rogância não é bom remédio para a de-
cepção. Melhor negócio é trocá-la pela 
paciência, pela compreensão das causas 
dos desencontros e investir no resgate da 

esperança. Claro, antes é preciso um tem-
po para curar feridas, minorar o cansaço 
das desilusões. Talvez seja necessária a 
mão de um psicanalista para escavar as 
raízes das más escolhas, admitir a cota 
da própria inadequação, conformar-se 
com o simples acaso da fi nitude ou difi -
culdade das relações. Talvez seja bom 
parar e pensar, como diz a música, que 
toda forma de amor pode valer a pena: 
o amor erótico e os outros; o amor ao 
cinema – como o cineasta espanhol Pe-
dro Almodóvar (59) acaba de declarar, 
no pré-lançamento de seu fi lme Abrazos 
Rotos; o amor aos parentes e aos ami-
gos; o amor à própria vida – afi nal, de-
sistir do amor é desistir um pouco dela. 
Desilusões acontecem. Não são motivo 
para se desistir de amar Quando a gente 
se apaixona, não tem nenhuma garantia 
de que não vai sofrer uma decepção. Se 
isso ocorre, a maioria de nós curamos 
as feridas, nos levantamos e vamos em 
frente, aceitando os novos amores que 
porventura apareçam. Isso é ser forte. 
Desistir de amar para evitar as dores do 
amor é uma atitude de gente fraca e or-
gulhosa. Quem abre mão de amar abre 
mão da vida.

A grande conquista vem de dentro de 
nós para fora. Do interior para o exterior. 
Da vida psíquica, da mente para a material 
que é o corpo. Da personalidade espiritual, 
onde o espírito nasce com o corpo, for-
mando um instrumento de trabalho, criado 
por Deus, numa forma de vida invejável 
de criatividade e de fórmulas que nascem 
com o tempo das necessidades, num todo 
de grandiosidade, onde o pai criador é 
Deus, Jesus o fi lho maior, e nós, legítimos 
trabalhadores para a grande conquista. 

As passagens pelos mundos em busca 
de uma evolução, são sementes lançadas 
nos caminhos da cultura e da prosperida-
de espiritual que conquistamos com mui-
to trabalho, pela permanência, na vontade 
de vencermos os desequilíbrios, a igno-
rância, e outras tantas difi culdades que 
aparecem, quando não seguimos o que 
está estabelecido, antes de reencarnamos 
no plano espiritual, às vezes planifi cados 
para o sim ou para o não.

Conquistamos, num tempo a longo ou 
a curto prazo, as dádivas da felicidade, 
que está dentro de nós, na transformação, 
das trevas em luzes, de orgulho em hu-
mildade, de perdoar para ser perdoado e 
de amar para ser amado, porque é dando 
que recebemos, morrendo que nascemos 
para a vida eterna do espírito. 

O saber, conhecendo e abrindo cami-

A GRANDE CONQUISTA
nhos de conhecimentos, é uma virtude 
que abre conquistas de difícil ação e rea-
ção, de poderes que os espíritos encarna-
dos procuram colocar dentro de si,  no seu 
livre arbítrio, a escolha de entrarmos pela 
porta estreita ou larga, para encontrarmos 
dentro dela, a felicidade já prometida a 
séculos pelos idealizadores da continuada 
vida do espírito, que nasce para viver e 
não morrer.

Conquistamos degraus na escada  infi -
nita da vida imortal do espírito, abraçados 
nas lições fornecidas pelo plano maior da 
espiritualidade, que nos fornece os meios 
e os fi ns para executarmos uma grande 
obra em louvor a Deus e a Jesus. Quan-
do presos à matéria ou livres no mundo 
dos espíritos, angariando migalhas de 
amor, prometendo conquistas que nem 
sempre podemos realizar, apesar da boa 
vontade de servirmos, para sermos servi-
do, às vezes de graça, outras se exigindo 
abnegação, perdão e  humildade, como 
forças para se unirem e fortalecerem as 
caminhadas rumo a um sem fi m. 

O importante é vencermos a nós mes-
mos em primeiro lugar, dentro da reforma 
íntima, vivendo e agradecendo sempre 
os dias, horas, minutos e segundos, que 
o relógio da vida marca para crescermos 
e nos fortalecermos, com a fé, esperança 
e caridade, num triângulo de luzes, que 
brilham no fi rmamento de nossas consci-
ências para, em orações, dedicarmos nos-
sos desejos de realizações, para vivermos 
hoje, amanhã e sempre.

Conquistar vitórias, apagar derrotas, 
iluminando nossos caminhos, fazendo 
o bem, amando a união, são desejos de 
estarmos sempre com os pés seguros na 
imortal certeza que a vida é eterna do es-
pírito, que continuamos sempre para  um 
amanhã repleto de oportunidades, que 
nos farão seguidores e apóstolos de Jesus,  
das grandes correntes da verdade, de es-
píritos que são hoje, exemplos de luzes e 
poderes, que governam um mundo de ex-
periências, que trazem a pureza de ajudar 
e repartir com todos, os ensinamentos das 
leis de Deus. 

Antes de você seguir a paz é preciso 
desejá-la e buscá-la de todo o seu cora-
ção. Mas uma coisa eu te garanto, que 
não é impossível encontrá-la, porque ela 
está mais perto de você, do que você ima-
gina. Muitos procuram a paz em muitas 
coisas e em muitos lugares e acabam não 
a encontrando, pelo contrário, fi cam de-
cepcionados e amargurados. A nossa paz 
não vem de lugares ou de momentos, nem 
de prazeres momentâneos, ela vem do 
alto, não das coisas terrenas deste mundo 
que um dia vão perecer. Quando o Senhor 
Jesus foi para o céu, Ele disse: Deixo-vos 
a paz, a Minha paz vos dou; não vo-la dou 
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso 
coração, nem tenham medo (João 14: 27). 
Jesus nos deixou um grande tesouro que é 
a sua paz, essa paz que o mundo não tem, 

SIGA A PAZ somente aquele que aceita o Senhor Jesus 
como o seu único e sufi ciente salvador 
da sua vida. Não podemos fi car sentados 
esperando alguma coisa acontecer, Jesus 
está nos convidando para desfrutarmos 
dessa paz que Ele conquistou na cruz do 
calvário. Não adianta você correr de um 
lado para outro tentando resolver tudo, 
para depois poder dizer: agora vou ter 
paz. Isso é uma ilusão, o que realmente 
você precisa é dizer: Senhor Jesus eu que-
ro a sua paz no meu coração e na minha 
vida. Essa paz vai entrar na sua vida e 
você vai fi car maravilhado. Vai ver como 
é lindo viver e andar em paz. As preocu-
pações só servem para trazer sofrimento, 
tanto para o corpo, quanto para a alma, 
mas você pode e deve mudar tudo isso 
com a Santa Palavra de Deus, que Je-
sus veio trazer do coração do Pai celes-
tial para o nosso coração. Tenho certeza 

que, quando você tomar a decisão certa, 
que é entregar o seu caminho ao Senhor 
e confi ar Nele de todo o seu coração, as 
coisas vão ser totalmente diferentes, para 
você e a sua família. Então busque a paz 
na palavra de Deus. Só ela tem tudo o 
que você precisa, ou venho precisar. 
Chega de fi car sofrendo, lutando e não 
ver nenhum resultado. Agora é a hora de 
assumir quem você é em Cristo Jesus, e 
o que Deus tem para você, e tudo o que 
Ele fez e está fazendo para você ser feliz 
em todos os sentidos. Lembre-se que, em 
Cristo Jesus você é mais que Vencedor. 
Tome posse da sua benção em nome de 
Jesus. Esta é a minha oração. Ouça o 
nosso programa: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETAFM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex.        facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com

O Senhor sabe como agir para nos ajudar
O Senhor sabe como agir para nos ajudar nas situações da vida

Veja como Jesus, o Senhor, exerce o 
seu comando sobre seus servos. Quando 
Ele vê um líder, um pai, uma mãe de fa-
mília ou um jovem numa situação difícil, 
insolúvel, o que Ele faz é “enviar” de for-

ma nova o Espírito Santo para que aquele 
servo possa enfrentar a situação e vencer.

A cada situação nova, a cada nova 
missão, a cada novo Calvário, a cada 
novo “impossível” que seu servo enfren-
ta, o Senhor lhe “envia” uma nova efusão 
do Espírito Santo, esse novo envio é tão 
forte, tão avassalador, que podemos cha-
mar, sem receio, de um novo batismo no 
Espírito. É uma graça extraordinária e ne-
cessária para você conseguir passar pelas 
difi culdades da vida!

Para enfrentar certa situação, você 
precisa do Espírito Santo com os caris-
mas próprios para aquela missão! Somen-
te assim poderá enfrentar os sofrimentos, 
como enfrentaram Estevão, Paulo, Pedro, 
Tiago e cada um dos primeiros cristãos. 
O Senhor está nos fazendo voltar àquela 
vivência, própria da Igreja primitiva. Por 
isso, não o impeça, pelo contrário, abra-
se à graça do derramamento do Espírito 
Santo.

Com minha bênção!
Seu irmão,

No meu tempo de moleque ninguém 
tinha uma profi ssão em mente para se 
apegar no Futuro, e todos, sem exceção, 

REFLEXÃO - GOL  CONTRA
queriam ser jogadores de futebol. E olha 
que naquela época nem dava tanto di-
nheiro.

Não sei se pelo romantismo, pela ma-
gia ou simplesmente pela falta de pers-
pectiva... Sei lá, só sei que todos quería-
mos ser jogadores de futebol. Eu, apesar 
da idade, confesso que ainda quero. 

 Mas tempo passou, o Morumbi e o Ma-
racanã envelheceram em mim e a memória, 
esse Estádio vazio, toma dribles maravilho-
sos da lembrança, e tudo que me lembro 
foram os gols perdidos. Perdi muitos gols 
cara a cara com o goleiro, por isso não sou 
jogador. Tomei muita vaia do destino.

Não me lembro de nenhum amigo 
desta época que tenha sequer passado na 
peneira de algum time profi ssional, pou-
cos viraram doutores e uns tantos não “le-
rão” este artigo, se é que vocês entendem.

A violência sempre traz muitas faltas 
no nosso jogo, e quase todas por trás. Dói 
só de lembrar.  Apesar dos intervalos, 
lembro-me de partidas inesquecíveis, que 
começavam pela manhã e iam tortuosas 
pela tarde, interrompidas apenas pelo al-
moço e o café das três.     

São momentos inenarráveis passados 
com estes parceiros de time, esses me-
ninos sábios e imortais, sem Presente e 
sem Futuro deslizando os pés descalços 
pelo chão. Corpos quase nus riscávamos 
a paisagem com nossas peles cravejadas 
de ossos e temperadas de suor. Eram os 
melhores momentos de um tempo em que 
o destino entrava de sola. 

Hoje em dia, aquele campinho de ter-
ra que esculpimos com as nossas mãos 
é um grande cemitério, e muitos deles, 
craques, estão alí, enterrados com seus 

sonhos, antes mesmo do jogo acabar. 
Outros, por desrespeitarem as regras 

cometeram pênaltis desnecessários(?), 
e, por ordem dos juízes, foram mais 
cedo para o chuveiro. Para minha tris-
teza muitos ainda continuam a cometer 
faltas, sem medo de tomar cartões ver-
melhos ou amarelos, sem se importar 
com a força do adversário, com a cor da 
camisa, sem se importar com os derro-
tados, se importando, apenas em ven-
cer, vencer a qualquer preço. Às vezes, 
muitos são substituídos com o jogo em 
andamento, alguns, antes mesmo  de to-
carem na bola. 

Quando fecham-se as cortinas, perder 
sem jogar é uma derrota difícil de aceitar. 
Por isso, quando a Dor sai do vestiário e a 
Saudade entra em campo, faço um minu-
to de silêncio, deixo uma lágrima rolar e 
jogo por eles a prorrogação .      

Refl exão sobre texto do poeta Sérgio 
Vaz

Infl ação descontrolada, demissões em 
massa, empresas fechando e atividade 
econômica desabando. 

O governo da presidente Dilma Rous-
seff abusou do direito de errar. A crise 
econômica se desdobrou numa crise po-
lítica, e hoje é também uma crise moral, 
de valores. 

A irresponsabilidade é tanta que 
a presidente declarou diante de lí-
deres mundiais, na abertura da As-
sembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que apesar 
da crise o País não vive “problemas 
estruturais graves”, mas dificulda-
des pontuais. 

Sintoma desse desarranjo é a pre-
visão de que a estimativa de inflação 

Desgoverno para este ano, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), será de 9,46%. Para 2016, 
a expectativa é de que a inflação feche 
em 5,87%. Já a previsão para o PIB é 
de um recuo de 2,80% em 2015, e de 
1% para 2016, mas o quadro poderá ser 
ainda pior. 

As oscilações da orientação na área 
econômica, a incapacidade de dialogar, 
a prepotência como característica indivi-
dual levam a Presidente Dilma a se auto 
inviabilizar. 

 Para o País voltar a deslanchar, 
vamos precisar de uma visão estra-
tégica; de planejamento das ações 
macroeconômicas combinado com 
uma agenda microeconômica volta-
da ao incentivo da produtividade da 
indústria; desvinculação da receita 
orçamentária; unificação do ICMS; 

política de renovação de máquinas 
e equipamentos, estímulo às ex-
portações que vá além do momento 
cambial e desregulamentação traba-
lhista. Estes são alguns pontos que 
podem unificar o País. 

O combate à corrupção deve ser per-
manente, a consolidação das instituições 
uma preocupação cotidiana, a realização 
das imprescindíveis reformas estruturais 
buscada incessantemente. Mas acima de 
tudo é necessário fi xar uma liderança, 
constituir um projeto nacional com base 
no estabelecimento de um governo con-
fi ável. 

Nada demonstra que a atual gover-
nante dê conta disto! 

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo e deputado federal licenciado 
pelo PPS-SP

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

FONE: (19) 2118-3100

O “ser humano” é essencialmente 
“polivalente”, chora e canta; aplaude e 
protesta; abraça e agride; congrega e se-
para; acata e protesta; abre-se e se fecha; 
fala e silencia; agride e acolhe; ama e 
odeia!

Amar é dinâmica, impulso vital!

PARAISÓPOLIS: SONHO DE UMA SOCIEDADE FRATERNA
Tarifi cado pelo amor. sangra para ali-

mentar o fi lho.
Dominado pelo fanatismo tranforma-

se em “sectário”. Procura a luz, mas deixa 
se segar pelas trevas. Atento à clarifi ca-
ção, deixa-se cegar pela corrupção. Está 
proximo ao “outro” por isso deixa-se 
dominar pela solidariedade e promove a 
justiça.  “Não usa o “outro” como instru-
mento inconsciente.

É o que não percebemos em entrete-
nimentos movelísticos que proclamam 
o “outro” como “instrumento”. Não só 
em “dramalhões”, mas no comporta-
mento “politico”. Somos “luz irradiante 
do amor” e, segundo o grande fi lósofo 
Aristóteles: “Luz é pura atividade”. Nela 
não existe passividade, ou seja, nela não 
há travas.

O ser Humano, cegado pelo egoísmo, 
deixa-se dominar por “trevas” que nos fa-
zem clamar “eu sou o único”.

O absoluto! Não existe mais ninguém: 
eu sou o “cara”.

Proprietário único da felicidade!
Então surge o “infernópolis”.

Aconteceu dia 26 
de setembro de 2015 
na Câmara Munici-
pal de Ribeirão Preto, 
um encontro de recep-
ção aos novos fi liados 
do PSDB – Partido 
da Social Democra-
cia Brasileira. O pre-
feito municipal Prof. 
Dr. Raul Girio, esteve 
acompanhando os no-
vos fi liados Dr. Mau-
ro Cenço (ex vereador 
por 3 mandatos conse-
cutivos e ex-presidente 
da Câmara Municipal) 
e Dr. Aloísio Tito Rosa  
(ex-vereador e vice-
prefeito municipal), 
com as novas e impor-
tantes fi liações sendo 
abonadas pelo sena-
dor Dr. Aloysio Nunes 
Ferreira. Houve tam-
bém a presença da Drª 
Mirela Ficher Senô – 
presidente do Diretório 
Municipal do PSDB de 
Jaboticabal.

PSDB DE JABOTICABAL COM NOVAS FILIAÇÕES

Vende-se Horta Hidropônica
Vende-se Horta Hidropônica completa hidroponia desativada 

(motivo doença) em perfeito estado. 

Tratar com Rafaela (16) 99122 3961 - R$ 5.000,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683215112-hidropo-

nia-estufa-completa-_JM
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Romário rebate Gilmar Rinaldi e volta 
a questionar convocações da Seleção
Na segunda-feira, durante o programa 

“Bem Amigos”, do Sportv, o coordena-
dor da seleção brasileira Gilmar Rinaldi 
desafi ou o senador Romário a abrir mão 
de sua imunidade parlamentar e revelar 
suas contas publicamente. Em resposta, 
na terça, o Baixinho escreveu um longo 
texto em sua página ofi cial do Facebook, 
onde diz que Gilmar só está no cargo em 
que ocupa por ter sido indicado, além de 
chamá-lo de “jogador e empresário me-
díocre”.

“Gilmar Rinaldi tem que se colocar 
no lugar dele. Sou senador da República, 
legitimado por quase cinco milhões de 
pessoas, enquanto ele foi indicado para 
um cargo em uma entidade corrupta de-
pois de ter sido um jogador e empresário 
medíocre. Ele só ocupa o cargo de coor-
denador da seleção porque foi indicado 
por pessoas como José Maria Marin, que 
está preso na Suíça, e Marco Polo Del 
Nero, outro alvo do FBI. Ele tem que de-
safi ar seus iguais, pessoas iguais a ele”, 
disse o campeão da Copa do Mundo de 
1994, em parte do texto.

O desafi o de Gilmar Rinaldi foi mo-
tivado pelas declarações de Romário, se-
mana passada, ao jornal “Gazzetta dello 
Sport”. Ao periódico italiano, o Baixinho 
disse que “há interesses por trás das con-
vocações da seleção brasileira”.

“Os problemas são refl etidos nas 
convocações. Dunga é meu amigo, mas 
não é a sua hora. Não se convoca mais 
os melhores, há interesses por trás. O 
diretor é Gilmar Rinaldi, que, até um 
dia antes de sua nomeação, era um 
agente de jogadores. Uma provocação! 
Você viu a convocação? Todos perten-
cem aos empresários que lucram com 
convocações. É evidente para todos”, 
disse o ex-atleta

Para um canal de tv, Gilmar Rinaldi 
respondeu Romário sobre acusações fei-
tas ao jornal Gazzeta Dello Sport

A resposta veio ontem, quando Ri-
naldi disse que exporia suas contas desde 
que Romário fi zesse o mesmo e abrisse 
mão de sua imunidade parlamentar. Gil-
mar também garantiu que irá processar o 
ex-atacante.

“Realmente a gente fi cou surpreso 
com o que ele falou, mas vamos fazer 
uma ação judicial. Estamos estudando 
como, porque ele tem imunidade, é sena-
dor. Os advogados estão estudando como 
se faz isso. Ele é senador, tem imunida-
de parlamentar, por que não abre mão 
da imunidade e abre as contas dele? Eu 
abro, se ele fi zer eu abro, abro meu si-
gilo bancário, telefone, tudo, das minhas 
contas no exterior abro também, que são 
regulares e estão no Banco Central. É 

simples. Falar é uma coisa, numa tribuna 
protegido por uma imunidade, aí é muito 
fácil. Eu falo aqui no programa, e estou 
à disposição”, desafi ou Gilmar em entre-
vista ao programa “Bem Amigos”.

Como resposta, o Baixinho dis-
se que “imunidade parlamentar não 
tem nenhuma relação com a abertura 
do seu sigilo bancário” e ainda lem-
brou que “Deputados e Senadores são 
invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e 
votos” – em referência ao artigo 53 da 
Constituição.

Romário respondeu a Gilmar Rinaldi 
por meio das redes sociais (Foto: Repro-
dução/Facebook)

“Na última semana, concedi uma en-
trevista ao jornal italiano Gazetta Dello 
Sport. Fiz duras críticas à convocação de 
jogadores na Seleção e mantenho minha 
posição. As convocações têm sido moti-
vadas por forte interesse fi nanceiro.

Estão me pedindo provas, não preci-
so ir muito longe, o jornal O Estado de 
S. Paulo tornou público um contrato da 
CBF com a empresa a ISE, para a reali-
zação de amistosos da Seleção Brasileira. 
Está explícito no contrato que a lista de 
jogadores convocados atende a critérios 
estabelecidos pelos parceiros comerciais 
e qualquer substituição precisa ser rea-
lizada em “mútuo acordo” entre CBF e 
empresários. O contrato deixa claro: o 
jogador que substituir um “titular” preci-
sa ter o mesmo “valor de marketing” do 
substituído.

Onde fi cam os critérios técnicos?

Quem defi ne quais jogadores convo-
cados? O técnico ou os parceiros comer-
ciais?

Sobre Gilmar Rinaldi, tenho todo 
direito de afi rmar que ele não deveria 
ocupar o cargo de coordenador da sele-
ção brasileira. Até um dia antes dele ser 
anunciado para a função, Gilmar Rinal-
di era empresário de jogador de futebol. 
Não acredito na isenção dele para o car-
go. Num programa de TV, ele afi rmou 
que abriria o sigilo bancário dele se eu 
abrisse mão da minha “imunidade par-
lamentar” e abrisse minhas contas. Cabe 
esclarecer diante da total ignorância deste 
senhor sobre a imunidade parlamentar. A 
Constituição Brasileira preconiza em seu 
artigo Art. 53:

“Os Deputados e Senadores são in-
violáveis, civil e penalmente, por quais-
quer de suas opiniões, palavras e votos”. 
Ou seja, imunidade parlamentar não tem 
nenhuma relação com a abertura do meu 
sigilo bancário. Sobre mim não pesa ne-
nhuma suspeita.

Gilmar Rinaldi tem que se colocar 
no lugar dele. Sou senador da Repúbli-
ca, legitimado por quase 5 milhões de 
pessoas, enquanto ele foi indicado para 
um cargo em uma entidade corrupta 
depois de ter sido um jogador e empre-
sário medíocre. Ele só ocupa o cargo 
de coordenador da seleção porque foi 
indicado por pessoas como José Maria 
Marin, que está preso na Suíça, e Marco 
Polo Del Nero, outro alvo do FBI. Ele 
tem que desafi ar seus iguais, pessoas 
iguais a ele.”

Fernandópolis e Inter de Bebedouro duelam 
pela liderança na Segundona

Os dois times somam dez pontos no Paulista da Segunda Divisão e dividem o primeiro 

lugar do Grupo 4. Partida na sexta-feira, às 20h30, no Cláudio Rodante

Brigando ponto a ponto pela liderança 
do Grupo 4 do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão, Fernandópolis e Inter 
de Bebedouro se enfrentaram na sexta-
feira, às 20h30, no estádio Cláudio Ro-
dante, em Fernandópolis. O confronto é 
válido pela sexta rodada, a primeira do 
returno. Com campanhas idênticas até o 
momento, o time que vencer assume a li-
derança isolada da competição.

Vindo de vitória em casa sobre o No-
roeste, por 2 a 1, o Fefecê quer aproveitar 

a sequência de partidas em casa para se 
manter na liderança do grupo. Com os 
mesmos pontos do rival de sexta-feira, o 
Fernandópolis é líder pelo saldo de gol. O 
técnico Betão Alcântara tem a receita para 
continuar na liderança.

A escalação do Fernandópolis é: Ra-
fael; Carlinhos, Miler, Jean Pierre e As-
solan; Dick, Ademir, Radsley e Guina; 
Diego e Billy.

A Inter de Bebedouro ocupa a vice-lide-
rança do Grupo 4 da Segundona, com dez 

pontos, mesmo número do líder Fernandó-
polis, mas atrás pelo saldo de gols: 3 a 2. 
Para o confronto direto, o Lobo Vermelho 
terá os retornos do goleiro China, do volan-
te Alemão e do atacante Robson, que cum-
priram suspensão na rodada passada, quan-
do a equipe derrotou o Lemense por 2 a 1.

A provável escalação da Inter de Be-
bedouro, no 5-3-2, é: China; Luis Gui-
lherme, Julio, Taison, Paulo Henrique e 
Glauco; Alemão, Jales e Moretto; Caio 
(Xandão) e Robson.

Inter de Bebedouro, no 5-3-2, é: China; Luis Guilherme, Júlio, Taison, Paulo Henrique e Glauco; 
Alemão, Jales e Moretto; Caio (Xandão) e Robson.

Fernandópolis é: Rafael; Carlinhos, Miler, Jean Pierre e Assolan; Dick, Ademir, Radsley e Guina; 
Diego e Billy.

Fluminense compra Ronaldinho, mas leva… prejuízo
Ronaldinho Gaúcho foi a grande con-

tratação do Fluminense neste ano e foi 
apresentado ao Tricolor das Laranjeiras 
logo depois do Vasco ter anunciado que o 
jogador estava 90% fechado com o cruz-
maltino.

A expectativa sobre o jogador que 
vinha do Querétano, do México, era 
grande. Parecia que o dono na camisa 10 
fi nalmente havia chegado e o time deco-
laria.

O que ocorreu, no entanto, foi um 
pouco diferente do que todos imagina-
vam. Após a chegada do jogador, seus 
números decepcionaram: apenas 5 par-
tidas disputadas, nenhum gol e nenhu-
ma assistência. Vaias na saída de campo 
foram as últimas coisas que Ronaldinho 
ouviu após a última partida que disputou.

Além disso, o Fluminense, que bri-
gava pelo G-4, viu seu desempenho cair 
drasticamente. Após a chegada do joga-
dor na rodada 16, o time tricolor conquis-
tou apenas 7 pontos de 30 disputados.

Após essas partidas, já vimos que Ro-
naldinho não é mais aquele Ronaldinho 
que jogou no Atlético Mineiro.

Mas que Ronaldinho já não tem mais 
o mesmo desempenho do Atlético MG, 
parece óbvio. O que não é tão óbvio assim 
é: o desempenho de Ronaldinho Gaúcho 
neste Campeonato Brasileiro pode ser 
comparado ao de qual outro jogador?

Para buscar jogadores parecidos com 
Ronaldinho Gaúcho, vamos utilizar algu-

mas estatísticas: idade, taxa de sucesso 
dos dribles, taxa de acerto dos passes, 
número de faltas recebidas, passes-chave, 
assistências, chutes e gols (as últimas 5 
variáveis expressas “a cada 90 minutos”).

A ideia é utilizar essas estatísticas 
para determinar quais são os jogadores 

(estatisticamente) mais parecidos com o 
jogador tricolor. A metodologia emprega-
da, no entanto, será deixada para o fi nal 
do post (para quem quiser ler). Sendo 
assim, na tabela a seguir, podemos ver 
os cinco jogadores mais parecidos com o 
camisa 10 do clube das Laranjeiras:

Antes da partida contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 2002, em pé, da esquerda para a direita: 
Edmílson, Lúcio, Gilberto Silva, Roque Júnior, Marcos e Cafu. Agachados, da esquerda para a direita: 
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo e Kleberson. Foto: CBF

Corinthians 3 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista de 1982

No dia 12 de dezembro de 1982, a 
Democracia Corintiana conquistou o seu 
primeiro título.

Disputado no Morumbi, o Timão não 
deu chance para o São Paulo. Biro-Biro 
marcou o primeiro gol do jogo, aos 26 do 
segundo tempo.

Daryo Pereira empatou para o time do 
Morumbi, 6 minutos depois.

Lero-Lero, quer dizer, Biro-Biro faz 
mais um e deixa o Timão mais perto do 
título. Para completar a festa, Casagran-
de marcou o gol que encerraria de vez 

as esperanças do São Paulo, aos 41 mi-
nutos.

Festa da Democracia!
Veja mais detalhes em “Títulos - Bi-

campeão Paulista de 1982/83”.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS: Solito; Alfinete 

(Zé Maria), Mauro, Daniel Gonzá-
lez e Wladimir; Paulinho, Sócrates 
e Zenon (Eduardo); Ataliba, Ca-
sagrande e Biro-Biro. Téc.: Mário 
Travaglini

SÃO PAULO: Waldir Peres; Getúlio, 

Oscar, Daryo Pereira e Maurinho Chagas; 
Almir, Renato e Éverton; Paulo César, 
Heriberto (Serginho) e Zé Sérgio. Téc.: 
José Poy

Local: Estádio do Morumbi - São 
Paulo (SP)

Data: 12/12/1982
Árbitro: José de Assis Aragão
Público: 66.851
Renda: Cr$ 50.677.200,00 
Gols: Biro-Biro (26 - 2º), Daryo Pe-

reira (32 - 2º), Biro-Biro (37 - 2º) e Casa-
grande (41 - 2º)

Por Thomazinho: Se apaixone por alguém que te faça rir dos seus pró-
prios erros; que te aceite do jeito que você é.
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A fi nalidade é diminuir o impacto cau-
sado às instituições e evitar, por exemplo, 
que elas deixem de receber recursos de 
emendas parlamentares

Imaginem, por exemplo, se as APA-
Es não puderem mais receber recursos 
fi nanceiros por meio de emendas parla-
mentares e do fundo municipal. Pois este 
cenário será uma realidade para as entida-
des e instituições fi lantrópicas a partir do 
dia 23 de janeiro do ano que vem, quando 

Deputado Baleia Rossi levanta debate sobre 
o Marco Regulatório do Terceiro Setor

entrará em vigor em todo o país a Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, conheci-
da como o Marco Regulatório do Terceiro 
Setor, após uma década de discussões no 
Congresso Nacional.

“As entidades suprem o vácuo deixa-
do pelos governos, mas não sobrevivem 
sozinhas”, explicou o deputado Federal 
Baleia Rossi (PMDB-SP) e completou: 
“um recente estudo do professor Lúcio 
Rennó, da Universidade de Brasília, 
mostra inclusive que, as emendas desti-
nadas pelos deputados aos municípios 
melhoram seus indicadores sociais, como 
a mortalidade infantil e até a geração de 
empregos”.

Audiência Pública em Brasília -  
Diante deste cenário, o deputado apre-
sentou requerimento para a realização 
de uma audiência pública conjunta entre 
a Comissão de Legislação Participativa, 
da qual é membro, e a Comissão de Se-
guridade Social e Família para discutir 
a aplicação desta lei e a necessidade de 

alterações em seu conteúdo, sugeridas 
pela Federação das APAEs do estado de 
São Paulo. 

Dessa forma, segundo Baleia, “espe-
ra-se que a sociedade e as instituições 
diretamente interessadas possam relatar 
suas difi culdades e preocupações frente à 
nova legislação.”

“O objetivo também é alertar as ins-
tituições para que comecem a adotar 
medidas dentro do escopo da Lei, o que 
permitirá a liberação de recursos para a 
continuidade do importante trabalho que 
elas desempenham”, explicou.

Para a presidente da Federação das 
APAEs do estado de São Paulo, Cristiany 
de Castro, “a lei 13.019 até traz benefí-
cios para as instituições, uma vez que 
regulamenta e normatiza as ações. Po-
rém, a grande preocupação é no sentido 
de assegurar que os recursos destinados 
pelos deputados continuem chegando às 
organizações sérias e que realmente pre-
cisam dessas emendas para sobreviver”, 

concluiu Cristiany. 
Mobilização em Ribeirão Preto - 

Antecipando-se às necessidades sociais, 
com o apoio do vice-prefeito de Ribeirão 
Preto, Marinho Sampaio, Baleia Rossi 
também vem promovendo reuniões, in-
clusive com a presidente da Federação 
das APAEs do estado e representantes 
de entidades da cidade, com o objetivo 
de debater a nova lei e suas implicações. 
“Que a lei deverá ser cumprida, todos nós 
sabemos, mas precisamos unir forças, 
pois as mudanças são profundas e afeta-
rão as relações entre os governos e as or-
ganizações”, afi rmou Marinho Sampaio.

Realidade - Segundo a presidente da 
Federação das Entidades Assistenciais de 
Ribeirão Preto, Maria aparecida Ferreira 
Adorno da Costa, “as entidades não es-
tão preparadas para cumprir a lei, muitas 
não estão nem entendendo o que fazer e 
como fazer. Por isso é muito importante 
este apoio do deputado e de todos os en-
volvidos”.

Unindo experiência de 30 anos no setor, com qualidade e 
modernidade inigualáveis, FRANCISCO REINALDO OIAM, 
41 anos, casado com Kele Apollaro, de qual união os fi lhos 
Francisco Júnior (16) e Khatlyn (14), ganha destaque como 
obra prima na área. Cria, a cada dia, novas formas, dos arte-
sanais aos trufados, com ingredientes especiais e variedade de 
sabores, de frutas tropicais a cremosos, com alta qualidade, no 
ramo SUPER-MONI de alta tecnologia. Moderníssimas insta-
lações, equipamentos sofi sticados, visão ultra-moderna, tudo é 
cuidadosamente preparado em equipe, com a criatividade dos 
irmãos JOÃO, FRANCISCO E JORGE MONTEDOR na trilha 
de produção e criatividade, além de clientes fi éis ao produto que 
é extremamente saboroso.

MESTRE SORVETEIRO 
DA SUPER-MONI

ORAÇÃO AO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração 

três dias seguidos, sem dizer o pedido. 
Dentro de três dias, terá alcançado a 
graça, por mais difícil que seja. Publi-
car assim que receber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que 
me esclareceis em tudo, que iluminais 
todos 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 humildemente agradecer por 
tudo o que sou, por tudo o que tenho, e 
confi rmar mais uma vez a intenção de 
nunca me afastar de Vós, por maiores 
que sejam a ilusão ou a tentação mate-
rial, com a esperança de um dia mere-
cer e poder juntar-me a Vós e a todos 
os meus irmãos na perpétua Glória e 
Paz. Amém. 

Obrigado (a) por Vossa infi nita mi-
sericórdia!

Por uma grande graça alcançada. 
(M.E.D.)
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli

Você me ensinou...
E eu aprendi a lição.
Que o amor é impor-

tante!
Quando se ama com 

o coração.
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

DOUTOR ELIAS BAHIA, completará mais um ano 
de vida no dia 12. O fi lho ENZO GABRIEL, completará 
5 anos de idade no dia 26. Parabéns, Felicidades e Saú-
de aos ANIVERSARIANTES! 

#FRANCIELE 
ROCHA

Conheçam a mode-
lo araraquarense que 
está arrasando fora do 
país. Nem precisa falar 
que ela é linda, né?

Sua primeira tem-
porada internacional 
está sendo na Índia.

Franciele tem 21 
anos de idade e sua 
refi nada beleza é de-
senhada em 1,78 de 
altura. A bela cursou 
a faculdade de Direito, 
mas o destino a embar-
cou para o  corridíssi-
mo mundo da moda. 
Os inúmeros “nãos” 
que recebeu em seu 
longo trajeto, não fo-
ram o sufi ciente para 
fazê-la desistir do seu 
sonho. E hoje, vivendo 
na maior e mais impor-
tante cidade da Índia 
(Mumbai) ela falou 
que ganha muito mais 
que dinheiro em seus 
trabalhos, ganha  mui-
ta experiencia de vida;  
e promete estampar 
muitos trabalhos mun-
do afora.

Com certeza, outros 
países se renderão aos 
encantos da  modelo.

No Brasil a bela é 
representada pela CP 
Models (Araraquara) 
e Ming Management 
(São Paulo).

Anotem aí e fi quem 
atentos, porque ouvire-
mos muito esse nome.

Não há dúvidas!!! 
Foto: Márcio Neves

JACQUELINI RABELLO... comemore este dia 03 com muita 
saúde, amor e paz. Que as bençãos estejam carregadas de novas e 
duradouras realizações. PARABÉNS!

GLEICE LAIS, que este sublime dia de hoje, encha seu coração 
das mais tenras FELICIDADES. FELIZ ANIVERSÁRIO!

FARLEY FACHINI, que o dia 04 possa ser eternizado,com a 
busca cristalina da FELICIDADE. PARABÉNS!

GEORGE UEHARA, que seu aniversário do dia 09, seja marca-
do com a eterna LEMBRANÇA DA FELICIDADE. Parabéns pelo 
seu Aniversário!

SERGIO LAFFRANCHI, dia 02 teve um toque especial, cheio 
de agradáveis surprêsas e cumprimentos. Presentes marcantes e o 
brilho da FELICIDADE. PARABÉNS!

O prefeito Raul 
Girio acompanhou, 
no último dia 27, 
a equipe de fute-
bol americano DE-
FENDRES, em 
jogo na Nipo contra 
os Lizards de Leme. 
“Vim assistir esta 
emocionante dispu-
ta e torcer para nos-
sos meninos” !

No próximo dia 6 de outubro, HUMBERTO BELLO-
DI completará nova idade, ao lado de familiares e ami-
gos. FELICIDADES!

CIDINHA GÍRIO. Uma comemoração calorosa aconteceu dia 28/09. 
Foram celebrados sonhos, fantasias, felicidade, saúde, realizações, surpre-
sas agradáveis, abraços, novas e valorizadas amizades, para encantar ainda 
mais o seu dia e suas virtudes. Que haja muita paz e harmonia, com muita 
serenidade, brilho e  renovação, regadas a simpatia, bondade e muitas ro-
sas para fl orir seus passos empreendidos como bem precioso na jornada 
aos pequeninos. PARABÉNS E MUITAS FELICIDADE!



PÁGINA  06 A  GAZETA SÁBADO, 03 DE OUTUBRO DE 2015

Eleição e composição do Conselho 
Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaboticabal convida para a eleição e composição 
do novo Conselho Municipal de Saúde, que se realizará no dia 14 de outubro  de 2015, às 
14h, no Auditório do Senac  de Jaboticabal, sito à Rua 24 de Maio, 831, Centro.

GSP JABOTICABAL - 
CHÁCARAS A VENDA

Chácaras de 1.000 a 1.947,99m² pronto para construir
Entrada Facilitada e saldo até 240 meses direto com a loteadora. 

LIGUE AGORA: 0800 880 4771 
Comercialização: Hit - Realização: GSP Loteamentos

A.C.D. DA MATA ESTRUTURAS METÁLICAS-ME, torna 
público que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 52000404 e 
requereu a Licença de Instalação para fabricação de estruturas me-
tálicas à Estrada Municipal Jaboticabal a Luzitânia nº 2000, km. 
2,5, Chácara Estiva do  Palmital, Zona Rural, Jaboticabal/SP.

COMUNICADO

O COMCRIAJA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Jaboticabal, na pessoa de seu presidente, Maurilio Benedito Delfi no, 
nos termos do artigo 10, parágrafo único c/c artigo 11, § 6º, inciso V, da Reso-
lução CONANDA 170/2014, que orienta e regulamenta o Edital do Processo de 
Escolha em data Unifi cada para Membros do Conselho Tutelar do Município 
de Jaboticabal/SP – Quatriênio 2016/2020, vem a público COMUNICAR a toda 
população deste município que a última fase do referido processo pelo voto direto 
realizar-se-á no dia 04 de outubro de 2015, na EMEB Coronel Vaz, situada na 
Avenida General Osório nº 215 – centro – nesta cidade, no horário das 8h00 às 
17h00 e a apuração será após as 17h00.

Jaboticabal, 15 de setembro de 2015.

Maurilio Benedito Delfi no
Presidente

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL – QUATRIÊ-
NIO 2016/2020.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL DOS CANDIDATOS HOMO-
LOGADOS PARA CONCORREREM PELO VOTO DIRETO NO DIA 04 DE 
OUTUBRO DE 2015.
ORDEM CANDIDATOS HABILITADOS  NOTA DA PROVA OBJETIVA   
ENTREVISTA TÉCNICA

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 AP. 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 AP. 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
38 - ANA CAROLINA JANUARIO SANTARIOSI 65 APTO
39 - PALOMA COSTA DE CARVALHO  65 APTO
40 - THAIS DE OLIVEIRA CARMONA  65 APTO
41 - ALDA LUCIA FERREIRA DA SILVA  60 APTO
42 - ANA PAULA BOLOGNEZZI VOLPE  60 APTO
43 - NILZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 60 APTO
44 - MARISA CHAR DA SILVA   55 APTO
45 - SANDRA RITA FERREIRA GERONIMO 55 APTO
46 - ADRIANO DIAS CANTANES  50 APTO

Jaboticabal, 25 de Setembro de 2015.

Maurilio Benedito Delfi no
Presidente

RESOLUÇÃO – 06/2015 DO
COMCRIAJA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Jaboticabal.
“Dispõe sobre as condutas vedadas aos (às) candidatos (as) e respectivos (as) fi s-

cais durante o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município 
de Jaboticabal e sobre o procedimento de sua apuração”. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal- 
COMCRIAJA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2.224 de 
07 de outubro de 1993, alterada pela Lei Municipal nº 2.380, de 07 de junho de 1995 
e pela Lei Municipal nº 3.067, de 28 de agosto de 2.002, com base no que preconiza 
a Lei Federal nº 8.069/1990 e nas Resoluções números 152/2012 e 170/2014 do 
CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que lhe 
conferem a presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,

Considerando que o art. 7º, § 1º, letra “c”, da Resolução CONANDA nº 170/2014, 
dispõe que à Comissão Eleitoral do CMDCA cabe defi nir as condutas permitidas e 
vedadas aos(às) candidatos(as) a membros do Conselho Tutelar; 

Considerando, ainda, que o art. 11, § 6º, incisos III e IX, da Resolução CONAN-
DA nº 170/2014, aponta também ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, 
analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e 
outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como resolver os casos omissos, 

RESOLVE:
Art. 1º. A campanha dos(as) candidatos(as) a membros do Conselho Tutelar é per-

mitida somente após a publicação da lista fi nal dos(as) candidatos(as) habilitados(as) 
no Processo de Escolha e será encerrada a meia noite da véspera do dia da votação.

Art. 2º. Serão consideradas condutas vedadas aos(às) candidatos(as) devidamen-
te habilitados ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2015 e 
aos(às) respectivos(as) fi scais: 

1.) Da Propaganda
 a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de 

qualquer natureza; 
b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sono-

ros ou sinais acústicos; 
c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente 

ou rústica possa confundir com moeda; 
d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar posturas municipais ou 

que impliquem qualquer restrição de direito; 
e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entida-

des que exerçam autoridade pública;
f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada por meio de picha-

ção, inscrição a tinta, fi xação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens 
cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, 
e nos de uso comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, 
estádios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública 
e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros 
equipamentos urbanos; 

g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados 
em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que 
não lhes causem dano;

 h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável e 
candidatos(as) à imediata retirada da propaganda irregular. 

2.) Da campanha para a escolha
a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) ou com a sua au-

torização, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer 
outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao(à) eleitor(a);

 b.) realizar showmício e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), 
bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a fi nalidade de animar 
comício ou reunião de campanha; 

c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a sonorização de anúncio 
de comícios; 

d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas 
por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista;

 e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veiculação de 
propaganda em bens particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita. 

3.) No dia do processo de escolha 
a.) usar alto-falantes e amplifi cadores de som ou promover comício ou carreata; 
b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna; 
c.) até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglo-

meração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar mani-
festação coletiva, com ou sem utilização de veículos; 

d.) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;
e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), com o fi m de obter-he o 

voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função 
pública, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, inclusive (captação de 
sufrágio); 

f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas) 
respectivos(as) fi scais. 

4.) Das Penalidades
Art. 3º. O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução caracte-

rizará inidoneidade moral, deixando o(a) candidato(a) passível de impugnação da 
candidatura, por conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, inciso I, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

5.) Do Procedimento de Apuração das Condutas Vedadas
Art. 4º. Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Elei-

toral do COMCRIAJA contra aquele(a) que infringir as normas desta Resolução, 
instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração. 

Art. 5º. No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às 
condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do COMCRIAJA 
deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocor-
rência, expedindo-se notifi cação ao (à) infrator(a) para que, se o desejar, apresente 
defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notifi cação (art. 11, § 
3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/2014). 

Parágrafo único. O procedimento administrativo também poderá ser instaurado 
de ofício pela Comissão Eleitoral do COMCRIAJA, assim que tomar conhecimento 
por qualquer meio, da prática da infração. 

Art. 6º. A Comissão Eleitoral do COMCRIAJA poderá, no prazo de 02 (dois) dias 
do término do prazo da defesa: 

I – arquivar o procedimento administrativo se entender não confi gurada a infra-
ção ou não houver provas sufi cientes da autoria, notifi cando-se o representado e o 
representante, se o caso;

II – determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 
(dois) dias contados do decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Re-
solução CONANDA nº 170/2014). 

Art. 7º. Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas 
pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, 
notifi cando-se, em igual prazo,  o(a) representado(a) e, se o caso, o(a) representante, 
que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à 
Plenária do COMCRIAJA (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/2014). 

Parágrafo único. A Plenária do COMCRIAJA decidirá em 02 (dois) dias do tér-
mino do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordina-
riamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/2014). 

Art. 8º. No prazo máximo de 02 (dois) dias do término do prazo para apreciação 
do recurso eventualmente interposto, a Comissão Eleitoral do COMCRIAJA encarre-
gada de realizar o Processo de Escolha, fará publicar a relação dos(as) candidatos(as) 
habilitados(as), enviando, em igual prazo, cópia ao Ministério Público. (art. 11, § 5º, 
da Resolução CONANDA nº 170/14). 

Art. 9º. O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 
7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientifi cado de todas as decisões 
da Comissão Eleitoral do COMCRIAJA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias 
de sua prolação. 

Art. 10. Os prazos previstos no art. 3º seguirão a regra do art. 172 do Código de 
Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11/01/1973), ou seja, realizar-se-ão em dias 
úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

6.) Da Publicidade desta Resolução
Art. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os mu-

nícipes e candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, no sítio do COMCRIAJA 
na rede mundial de computadores – internet, no endereço eletrônico www.comcriaja.
com.br ou meios equivalentes, além de ser afi xada em locais de grande acesso ao 
público e noticiada em rádios, jornais e outros meios de divulgação. 

Art. 12. A fi m de que os(as) candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor 
desta Resolução, a Comissão Eleitoral do COMCRIAJA fará reunião com eles(as) 
em 02 (dois) momentos do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar: 

a.) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) 
candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) – art. 11, §§ 5º e 6º, 
da Resolução CONANDA nº 170/2014;

 b.) na véspera do dia da votação. 
Parágrafo único. Em cada uma dessas reuniões, será lavrado Termo de Compro-

misso, assinado por todos(as) candidatos(as) a Membros do Conselho Tutelar e inte-
grantes da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas nesta Resolução 
serão devidamente respeitadas, sob pena de impugnação da candidatura (art. 11, § 6º, 
inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/2014). 

7.) Da Disposição Transitória
 Art. 13. Quando da vigência da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015, que ins-

tituiu o novo Código de Processo Civil, o mencionado dispositivo legal indicado no 
art. 3º desta Resolução será substituído pelo art. 212. 

Jaboticabal, 18 de setembro de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE JABOTICABAL - COMCRIAJA

Maurilio Benedito Delfi no
Presidente 2014/2016

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL/FORO DE JABOTICABAL/2ª VARA

PRAÇA DO CAFÉ S/N - APARECIDA - CEP 14.887-901 - FONE (16) 3203-
3211 - JABOTICABAL/SP - E-MAIL: jabotic2@tjsp.jus.br - horário de aten-

dimento ao publico: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº 3000757-89.2013.8.26.0291

Classe/Assunto: Dissolução e Liquidação de Sociedade - 
Dissolução

Requerente: José Aparecido Martinelli
Requerido: Ana Clara Pinheiro de Medeiros e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 3000757-89.2013.8.26.0291

O(A) MM. Juíz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Schmidt Rizzon, na forma da 
LEI, etc.

FAZ SABER a(o) Ana Clara Pinheiro de Medeiros, Rua Rotary Inter-
nacional, 245, Santa Mônica - CEP.: 14.871-530, Jaboticabal/SP, CPF nº 
045.791.088-76. RG nº 13745827-7, nascida em 05/10/1.963, Separada 
Judicialmente, brasileira, natural de São Paulo-SP, Empresária, pai José 
Juarez de Medeiros, mãe Maria José Pinheiros de Medeiros, Celso Luis 
Soares, Rua Rotary Internacional, 245, - Santa Mônica - CEP 14.871-
530, Jaboticabal-SP, CPF Nº 071.880.868-18, RG Nº 21.376392, nas-
cido em 08/01/1968, separado judicialmente, brasileiro, natural de Fi-
gueira-PR, funcionário público civil, pai Antônio Soares, mãe Palmira 
Magalhães Soares, atualmente constando em lugar incerto e não sabido, 
que lhe foi proposta uma ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade 
por parte de José Aparecido Martinelli, alegando em síntese: que reali-
zaram contrato de locação não residencial do imóvel Fazenda Cachoeira 
do Mizael, fi gurando a parte requerida Ana Clara Pinheiro de Medeiros 
como locatária e a parte requerente José Aparecido Martinelli como fi a-
dor, para constituição de sociedade entre o requerente e os requeridos. 
Posteriormente as partes se desentendeream e a parte requerente pleiteia 
a dissolução da sociedade, pleiteando a devolução do valor que investiu 
no imóvel, de R$ 50.000,00. Encontrando-se os réus em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÕES POR EDITAIS, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem respostas. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)
(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a) autor(a)(es). Será o 
presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 23 de setembro 
de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA 
LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANA 
LUCIA SCHMIDT RIZZON. Para acessar os autos processuais, aces-
se o site https://esaj.tjsp.jus.br/exage. informe o processo 3000757-
89.2013.826.0291 e o código 830000000OVTS

MARCOS ROGÉRIO THOMAZINI-ME torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença de Operação nº 52001786, válida até 
30/09/2.019, para Tijolos Cerâmicos ou de Barro Cozido - exceto 
Refratário; fabricação de à RUA SÍTIO SÃO DOMINGOS, CAI-
XA POSTAL 082, ZONA RURAL, PITANGUEIRAS/SP.
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A Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer de Jaboticabal 
(Secel), realizou na última segunda- 
feira, dia 28, a capacitação da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), para cerca de 
250  profi ssionais de educação das es-
colas municipais de Educação Básica  
de Jaboticabal. O encontro aconteceu 
no Centro Recreativo “Edson Mar-
tini” e contou com a participação de 
representantes dos municípios de Jar-
dinópolis, Serrana, Guariba, Monte 
Alto, Dumont e Pradópolis.

O tema abordado foi “Refl exões 
sobre a proposta pedagógica da edu-
cação infantil tendo como eixo nor-
teador a interação e a brincadeira”, 
com a palestrante Franciane Heiden 
Rios, professora pedagoga pela Uni-
versidade Federal do Paraná.

A palestrante abordou o tema 
através de vídeos e atividades prá-
ticas, destacando a importância da 

Secretaria de Educação sedia capacitação 
da Undime para educadores

Dia 28, no período da manhã, foi 
realizada no Plenário da Câmara Muni-
cipal, a 1ª Conferência de Políticas para 
a Mulher de Jaboticabal e Região, uma 
iniciativa do Conselho Municipal de Po-
líticas para a Mulher de Jaboticabal e or-
ganizada pelas Vereadoras Carlota e Dra. 
Andréa Delegada.

A conferência contou com as pales-
tras da Deputada Estadual Beth Sahão e 
da Vereadora Glaucia Berenice (Ribeirão 
Preto). Ambas contaram suas experiên-
cias e abordaram os trabalhos que vêm 
desenvolvendo no meio político em prol 
dos direitos da mulher.

O Conselho Municipal de Políticas 
para a Mulher de Jaboticabal está emba-
sado em quatro eixos temáticos no intuito 
de garantir à mulher a igualdade de direi-
tos e oportunidades nos âmbitos munici-
pal, estadual e federal.

A 1ª Conferência de Políticas para a 
Mulher de Jaboticabal e Região foi en-
cerrada com a escolha dos membros que 
comporão o referido conselho:

1. Maria Elvira Formagio e Érica 
Bento Bejo Piffer (Secretaria de Educa-

1ª CONFERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER
ção, Cultura, Esporte e Lazer);

2. Rosa Rosa Martins e Flavia Gia-
cometi Giacherini (Secretaria da Saúde);

3. Marcia Prates de Lira e Patrícia To-
niolo (Secretaria de Assistência Social);

4. Maria José Camargo Valério e Ira-
maia da Rocha (Representante da OAB 
– Ordem dos Advogados do Brasil);

5. Dra. Andréa Cristiane Fogaça de 
Souza Nogueira e Rosângela Maria de 
Toledo (Delegacia da Mulher);

6. Maria Carlota Niero Rocha e João 
Roberto da Silva (Câmara Municipal de 
Jaboticabal);

7. Maria Aparecida Marino Girio e 
Inajara Maria Tavares Miranda (Fundo 
Social de Solidariedade);

8. Maria Eunice Gabriel dos Anjos e 
Tania Mara Baldão (Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais);

9. Lucia Aparecida Manduca e Maria 
Aparecida Zopela Giribola (APEOESP – 
Sindicato dos Professores do Estado de 
São Paulo);

10. Danieli Gabriel Facco Girio e José 
Antônio Nascimbem (Unidade de Saúde 
da Mulher).

1º de outubro, no período da tarde, 
aconteceu a 2ª ofi cina do Parlamento Jo-
vem.

O Parlamento Jovem é uma das ati-
vidades da Escola do Legislativo, cujo 
intuito é desenvolver programas políticos 
educacionais objetivando a integração da 
Câmara Municipal de Jaboticabal à so-
ciedade, sobretudo às escolas públicas e 
particulares do Ensino Médio.

Nesse ano o tema do Parlamento Jo-
vem é o meio-ambiente. Os alunos estão 
desenvolvendo projetos de lei voltados a 
esta temática, inclusive tiveram a oportu-
nidade de visitar os projetos ambientais 
desenvolvidos pela EMEF “Paulo Freire”.

Durante a 2ª ofi cina, os alunos rece-
beram a visita de Abel Zeviani - Diretor 
de Cultura de Jaboticabal, para divulgar 
o “Dia de Ler. Todo Dia”, uma campanha 
promovida em parceria com a Secretaria 
Estadual de Cultura, de incentivo à leitura.

2ª ofi cina do Parlamento Jovem

brincadeira e interação, garantindo a 
aprendizagem e o desenvolvimento 
das crianças para que tenham condi-
ções de frequentarem o ensino fun-
damental de forma positiva e com-
prometedora.

“O evento teve como objetivo dis-

cutir novas propostas visando a qua-
lifi cação da Educação Infantil, con-
tribuindo para a refl exão do trabalho  
pedagógico e o  seu aprimoramento.   
A capacitação visa qualifi car todos os 
profi ssionais da Educação Infantil da 
rede municipal de ensino, dentre elas: 

educadoras, professoras, diretoras de 
escolas, coordenadores e supervisores 
e dirigentes municipais de educação. 
Agradeço também a Undime pela 
parceria”, enfatizou o secretário mu-
nicipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer de Jaboticabal, César Esper. 

C. A. BANDEIRANTE - FUNDADO EM 05/04/1.960
Será realizado no dia 12 de outubro o 33º TORNEIO DE FUTEBOL INFAN-

TIL no Campo do CIAF III (Sorocabano), às 08 horas da manhã.  A diretoria 
informa às empresas que desejam patrocinar esse evento, na aquisição de matrial 
de premiação, tais como medalhas e troféus, entrem em contato na própria sede 
do clube social à Avenida Tiradentes nº 1.398, com Adão Jacinto ou Leivino dos 
Santos, para que o evento seja regado a muitas alegrias e emoções.

BIOFARM QUIMICA FARMACÊUTICA LTDA torna público 
que recebeu da CETESB a Licença de Instalação Nº 52000388 para 
Antibióticos Veterinários (oral e injetável); fabricação de à RUA 
JOÃO BATISTA FERRAZ SAMPAIO, 710, JARDIM BOM JE-
SUS, JABOTICABAL/SP.
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