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O governador Geraldo Alckmin 
e o prefeito de Jaboticabal, Raul 
Girio, participaram na segunda-
feira, dia 5, da divulgação dos 
dados do Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal (IEGM), re-
ferentes ao ano de 2014, pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP). “É um importante 
instrumento que é colocado à dis-
posição de todos os municípios 
paulistas para que haja efetivida-
de nas ações, sendo avaliados em 
educação, saúde, planejamento e 
gestão fi scal, meio ambiente, e do 
outro lado a tecnologia de informa-
ção”, disse o governador. 

O prefeito de Jaboticabal 
concorda e destacou a importân-
cia dos dados para a tomada de 
novas decisões. “Este índice de 
desempenho, promovido pelo 
Tribunal de Contas que analisa 
a efetividade das políticas pú-
blicas, é mais uma maneira de 
nortearmos nosso trabalho para 
checar se estamos no caminho 
certo”, destaca Raul Girio.

Alckmin destacou o lança-
mento como um mecanismo de 
estímulo às boas gestões. “Para 
que os municípios acompanhem 
esses ganhos de gestão, o Tri-
bunal de Contas do Estado está 
lançando de maneira pedagógica 
esse índice, não para fazer um 
rankeamento, não para dizer que 
um é melhor do que o outro, mas 

Jaboticabal atinge bom desempenho na avaliação 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

sim para estimular os municí-
pios a melhorarem suas gestões”, 
compeltou Alckmin.

A secretária de Negócios Ju-
rídicos, Mirela Senô, que acom-
panhou o prefeito no lançamento 
ofi cial do IEGM, destacou que 
no tópico educação Jaboticabal 
recebeu nota A, o que foi um re-
sultado acima da média. Nos ou-
tros tópicos, a nota foi B, refl etin-
do a mesma situação das cidades 
de mesmo porte e se mantendo 
na média regional. Segundo a 
secretária, este índice serve de 
parâmetro para melhorar ainda 
mais a efetividade dos gastos, 
norteando as políticas públicas 
desenvolvidas no município. 

Sobre o IEGM
O evento, organizado pela 

Presidência do TCESP com o 
apoio da Escola Paulista de Con-
tas Públicas, apresentou para a 
sociedade um novo e importante 

instrumento de controle sobre a 
aministração pública municipal.

O IEGM/TCESP avalia a qua-
lidade dos gastos públicos em 
sete dimensões da administração:

• Educação (i-EDUC);
• Saúde (i-SAÚDE);
• Planejamento (i-PLANEJA-

MENTO);
• Gestão Fiscal (i-FISCAL);
• Meio Ambiente (i-AM-

BIENTE);
• Proteção dos Cidadãos (i-

CIDADE);
• Governança de Tecnologia 

da Informação (i-GOV TI).
Ele representa um grande 

avanço nas ações de fi scalização, 
pois permitirá que os órgãos de 
controle externo e a própria so-
ciedade acompanhem, além da 
conformidade jurídica dos atos 
administrativos, a efetividade 
das ações públicas realizadas pe-
los gestores municipais.

Nos últimos dias, a Prefeitura 
de Jaboticabal promoveu o ca-
dastramento das pessoas do mu-
nicípio interessadas em participar 
do programa habitacional federal 
“Minha Casa, Minha Vida”. Nos 
quatro dias de atendimento, 608 
pessoas entregaram a documenta-
ção necessária ao cadastramento.

“Fazer parte de um processo 
como esse é muito importante. 
Você colabora para que essas fa-
mílias realizem um sonho sagra-
do que é a casa própria. Desejo 
sorte a todos e muita prosperida-
de”, afi rma o prefeito Raul Girio 

“Agora a Caixa Econômica 
Federal vai realizar a análise de 
crédito e a conferência da docu-
mentação entregue. Em breve 
vamos divulgar as novas datas”, 
ressalta o secretário de Planeja-
mento, André Nozaki.  

O novo projeto prevê a cons-
trução de 656 apartamentos de 56 
metros², com dois quatros, sala, 
cozinha e varanda. O condomínio 
conta com salão de festas, pisci-
na, solarium, quadra esportiva, 
playground e ciclovia.

Mais de 600 pessoas participam de cadastramento do 
“Minha Casa, Minha Vida” 

Novo projeto benefi cia famílias com renda de três a seis salários mínimos

Inspire renovação, superando 

quaisquer obstáculos

Supere difi culdades, tenha 

ânimo e projete-se no 

bem estar

Energize o interior com 

palavras sábias e duradouras

Cuidados com gestantes, dia-
béticos e hipertensos foram os 
assuntos abordados durante a 
reunião da Atenção Básica, orga-
nizada pela secretária municipal 
de Saúde, Renata Assirati, e pela 
coordenadora técnica da Atenção 
Básica, Maria Elizete Becaro. A 
reunião contou com a participa-
ção  da articuladora da Atenção 
Básica do DRS – XII Ribeirão 

Secretaria da Saúde aborda cuidados com gestantes, 
diabéticos e hipertensos durante  reunião

Preto, Maura Souza Vasco.
Durante o encontro foram abor-

dadas as linhas de cuidado da ges-
tante e da hipertensão e diabetes. 
Na oportunidade, também foram 
apresentados os indicadores da 
Atenção Básica , destacando a im-
portância em planejar e programar 
ações para o aumento na adesão 
das mulheres ao exame  de pre-
venção do câncer do colo uterino 

em mulheres de 25 a 64 anos, con-
forme recomenda  o Ministério da 
Saúde, como estratégia no rastrea-
mento do câncer do colo uterino.

O encontro serviu também 
para destacar a necessidade de 
discutir com os técnicos o pla-
nejamento de ações que pos-
sibilitem ampliar o acesso aos 
serviços de saúde por parte da 
população masculina.  

Desde o início dessa semana, 
equipes trabalham na construção 
de mais de seis mil metros linear 
das guias e sarjetas da primeira 
etapa do anel viário.

 Serão construídas as faixas 
laterais e também as que demar-
cam os canteiros centrais. “O 
anel viário é um projeto impor-

Anel Viário: começa 
construção de guias e sarjetas

tante para Jaboticabal. Após a 
conclusão dessa etapa, vamos in-
terligar a rodovia Professor Pau-
lo Donato Castelani ao Colina 
Verde. Após concluído, o tráfego 
de veículos entre essas regiões fi -
cará muito mais rápido”, afi rma 
o secretário de Obras e Serviços 
Públicos, Vergílio Greggio.

O primeiro trecho terá uma 
extensão de 1800 metros. O pro-
jeto prevê a construção de aveni-
das largas, que interligarão pon-
tos extremos de Jaboticabal. As 
três etapas do Anel Viário terão 
12 Km de extensão, interligando 
a rodovia Carlos Tonani à Faria 
Lima. 

VITÓRIO DE SIMONI PARTICIPA 
DA CAMINHADA COM OS 
ALUNOS DA ESCOLA SESI

Confi ra matéria completa na página 07
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

JORGE ENEA SPILIMBERGO in-
tegra a lista daqueles que ARTRURO 
JAURETCHE (Arturo Martín Jauretche 
(Lincoln, provincia de Buenos Aires, 13 
de noviembre de 1901 – Buenos Aires, 
25 de mayo de 1974) fue un pensador, 
escritor y político argentino. Figura re-
levante de la Unión Cívica Radical y del 
peronismo a partir del llamado día de la 
Lealtad en el 17 de octubre de 1945.) 
chamava “os malditos”, ou seja, aqueles 
que entregaram sua Vida ao combate aos 
setores oligárquicos através de um com-
promisso permanente, com artigos, con-
ferências, livros e militância, aportando 
ideias fundamentais para a construção 
da nova sociedade. E o fazia com a na-
turalidade do verdadeiro revolucionário, 
desdenhando a fama e as condecorações, 
a tal ponto que parte de sua obra está dis-
persa em várias publicações (N. do T. : 
Spilimbergo escrevia constantemente sob 
pseudônimos inventados na hora) e nunca 
foi reproduzida.

Aqueles que conhecemos SPILIM-
BERGO sabemos que tinha um mérito 
especial, pouco comum no Mundo Polí-
tico atual: vivia como pensava. Acredi-

REFLEXÃO - SPILIMBERGO: COMPANHEIRO  DA  PÁTRIA  GRANDE 

tava fervorosamente em um Socialismo 
Nacional e sua austeridade  --  levada ao 
grau da miserabilidade  --  ia de acordo 
com esse pensamento. No que respeita 
a mim, o conheci em uma velha casa da 
Rua Fritz Roy, reduzido com sua esposa 
e seus fi lhos a uma peça de quatro por 
quatro, negando-se a vender sua pluma 
aos jornais poderosos que difundem o co-
lonialismo mental. Continuei em contato 
com ele quando se mudou para um con-
junto habitacional em Barracas. 

Vinha de uma juventude de amplas 
e complexas leituras, na qual alternava 
os livros usuais da Faculdade de Direito 
com ensaios fi losófi cos e literários e in-
cursões próprias na poesia, juntamente 
com uma militância política na Federa-
ção Juvenil do Partido Comunista. Pelo 
que conheço, foi ANIBAL LEAL, um da-
queles brilhantes personagens formados 
pelo TROTSKISMO, quem o aproximou 
aos escritos mais importantes de DOM 
LÉON relativos à questão nacional das 
colônias e semicolônias. Com seu produ-
to pensamento crítico,  SPILIMBERGO 
pôde assim abandonar o esquerdismo 
abstrato e atingir a posição nacional, 
para intrometer-se na polêmica em que 
se conjugam questão social e nacional, 
posição em que se consolidou através de 
seu encontro com JORGE ABELARDO 
RAMOS.

Em 1953, milita no Partido Socialista 
de La Revolución Nacional, apoiando o 
governo Peronista a partir de uma posi-
ção Socialista. Colabora, em plena resis-
tência Peronista  -- 1955/56  -- nos oito 
números da LUCHA OBRERA, dirigida 
por ESTEBAN REY.

Descobre o colonialismo cultural e 
contra ele se lança em seu primeiro livro 
: Diego Rivera y el arte en la Revolución 
Mejicana (1954 ). Nesta época trava re-
lação com uma moça que terá um papel 

importantíssimo em sua Vida: Maria Isa-
bel Constenla, companheira de sempre, 
poeta e militante. Por então, J.A. Ramos 
publicou Crisis y resurrección de la lite-
ratura argentina, na linha proveniente dos 
homens da FRENTE OBRERO, aqueles 
que, em Outubro de 1945, conseguiram 
trazer o Marxismo para a realidade nacio-
nal, junto à classe trabalhadora.

Ela  --  Gigi, no mundo familiar  --  o 
acompanhará nas boas e nas más horas, 
nas carências e na militância, e com ela 
terá dois fi lhos. Ramos, por sua vez, re-
presentará o “cabo à terra” com o mundo 
político, apesar de serem tão distintos em 
seus costumes e gostos, e junto a ele mili-
tará durante muitos anos pelo Socialismo 
Nacional.

Viveu em permanente compenetração 
com os problemas políticos, econômicos 
e culturais de sua Argentina e sua Améri-
ca Latina, interrompendo-se excepcional-
mente para indagar questões fi losófi cas e/
ou científi cas que sempre lhe atraíram, ou 
para transitar pelos caminhos da poesia, 
como em seu livro El ser que se iba em 
los días. Trabalhando sempre em um can-
to da redação do CRÓNICA, onde ganha-
va apenas o justo para sustentar a si e sua 
família, foi criando o tempo necessário 
para agraciar-nos com ensaios que ainda 
conservam plena atualidade.

Um deles é uma incisiva crítica ao na-
cionalismo de direita: Nacionalismo oli-
gárquico y nacionalismo revolucionário, 
em 1958. Outro, em 1959, sobre o radi-
calismo, posteriormente ampliado. Outro, 
em 1961, desnudando o caráter conserva-
dor do velho Partido Socialista: Juan B. 
Justo y et socialismo cipayo. Mais tarde, 
em 1962, uma de suas principais obras: 
La cuestión nacional em Marx.

Lutou denodadamente, recrutando jo-
vens para militar na Universidade oligár-
quica ou aprofundando o tema da renda 

agrária diferencial em Classe obrera y 
poder, ensaio aprovado como tese pelo 
Partido Socialista de La Izquierda Nacio-
nal (PSIN) aos dois anos de sua criação  
--  Spili  foi um de seus fundadores. Sem 
descanso e sem vacilar, aprofundou a 
questão nacional e condenou  o colonia-
lismo mental com aportes decisivos para 
a construção de um anti-imperialismo po-
pular e, ainda assim, levantou a bandeira 
do Socialismo, enraizando-a em nossa 
própria história, criticando implacavel-
mente o esquerdismo abstrato que se 
torna direitismo concreto. Em tudo isso, 
uma consequência permanente em suas 
ideias e um rígido código de ética em 
seu andar pela Vida, fosse  em colabora-
ções para Lucha Obrera, ou em reuniões 
da Executiva do PSIN, e depois do FIP 
(Frente de Izquierda Popular). Valorizou 
a capacidade de Ramos para difundir as 
ideias e construir políticas quase sem re-
cursos, porém, quando entendeu que “el 
Colorado” (N.T.: apelido de Ramos) er-
rava em suas posições políticas (1982), se 
separou dele e em doloroso afastamento 
constitui primeiro o PIN (Partido de Iz-
quierda Nacional), depois Acción  popu-
lar,  e por fi m Pátria y Pueblo , orientando 
o novo agrupamento na luta de sempre.

Aos 76 anos, num triste 4 de Setem-
bro de 2004, deixou este mundo, manten-
do até o fi m sua adesão às bandeiras da 
união Latino-Americana e do Socialismo 
Nacional. A Imprensa, a Academia, a Te-
levisão, enfi m, todo o aparato difusor da 
semicolônia o ignorou, porém deixamos 
aqui nosso reconhecimento a suas ideias e 
luta, que dará seguramente ao povo o dia 
da vitória fi nal.    

 
Refl exão sobre texto do escritor e his-

toriador revisionista argentino Norberto 
Galasso –Tradutor: Micael Morassutti 

Uma inspiração para o Santuário do 
Pai das Misericórdias

O Senhor me deu uma Palavra, uma inspiração 

para o Santuário do Pai das Misericórdias

Na segunda carta aos Coríntios, no 
capítulo 3, lemos aquilo que foi inspi-

ração para o Santuário do Pai das Mi-
sericórdias: “Bendito seja Deus e Pai 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das 
Misericórdias e Deus de toda a conso-
lação”.

Ele nos consola em todas as nossas 
afl ições, a fi m de que também nós possa-
mos consolar os que se encontram afl itos. 
Então, está aí a defi nição d’Aquele que é 
o Senhor do Santuário.

Ele é o Pai das Misericórdias e Deus 
de toda consolação. A parte que nos cabe 
é justamente consolar os afl itos, acolhê-
los, escutá-los e ajudá-los no encontro 
com a misericórdia do Pai.

Eu convido você a pedir a Deus a gra-
ça de ter um coração acolhedor, que saiba 
ouvir e ajudar aqueles que precisam da 
misericórdia do Senhor.

Minha bênção!
Seu irmão,

Diante das variadas possibilidades 
de relações nos dias de hoje, um novo 
tipo de carência aparece mesmo em um 
casal estável: a vontade de viver tudo 
ao mesmo tempo. É a carência da abun-
dância, o desejo de participar da grande 
festa dos fi cantes, exposta na televisão 
e nas redes sociais. Mas a quantida-
de nunca satisfez o ser humano. Seria 
como matar a sede com água pouco 
fi ltrada

Quando pensamos nos mistérios do 
amor, temos o hábito de ligar o senti-
mento de carência à falta que ele ou ela 
experimentam por causa da ausência de 
uma companhia, ou de uma insufi ciên-
cia da relação existente. Hoje em dia, 
porém, uma nova e paradoxal carência 
emerge exatamente do contrário: das 
múltiplas e variadas possibilidades de 
relações que trafegam pelas ruas e re-
des sociais! Trata-se de um sentimen-
to melancólico por não conseguir dar 
conta do amplo leque de possibilidades 
que estaria ao alcance em nossa com-
plexa e inesperada época. Com licença 
do trocadilho, e do sotaque interiorano, 
a situação seria bem descrita como “a 
fartura que farta”.

Imaginem um exemplo: ele ou ela 
entristecidos por estar casados (ou namo-
rando) e, ao mesmo tempo, se sentindo 
excluídos da festança das paqueras que 

Falta de foco leva ao desejo de ter muitos parceiros ao mesmo tempo
amigos relatam ou que vislumbram na 
televisão. Ou seja, de não poder dispor 
ao mesmo tempo das vantagens do estar 
a dois e da liberdade do descompromis-
so! E de até quando sós não terem o dom 
de desfrutar simultaneamente muitos ‘fi -
cantes’. Essa é a contraditória ‘carência 
da abundância’. Pois, como diria o pen-
sador francês Pascal Bruckner (65), “não 
dá para refutar esses fabulosos rostos que 
nos provocam. Há mais sobre esta Terra 
do que jamais poderemos obter; coisas 
demais para agarrar, para cobiçar. A fonte 
transborda a sede”. Será que a melancolia 
encontrou uma nova causa? Sofrer com a 
renúncia ao desejo de abarcar a tudo e a 
todos, quase como se ele ou ela fossem 
seres solitários? Diante desse cenário, 
constituir um par, ou se casar, pode ser 
percebido como um “comportamento al-
ternativo”. Foi o que disse recentemente 
a atriz brasileira Carol Castro (30): “Os 
jovens que se casam são minoria. Está 
todo mundo num grande oba-oba. Quan-
do casamos, parece que vamos no fl uxo 
contrário”.

Nem tanto a minoria: igrejas e sina-
gogas estão com agenda lotada. Mas será 
que esse oba-oba, traduzindo uma sede 
que carece de foco, acontece porque há 
muita água rolando, a tal da fonte de pra-
zer transbordando? Em parte sim, pois 
isso estimula a ilusão de que a falta po-
deria ser satisfeita com a abundância e a 
variedade: haveria um harém masculino e 
feminino capaz de suprir todas as carên-
cias, sem riscos de sofrimento, dos encar-
gos e dos compromissos, e sem as frus-
trações inerentes a qualquer par estável.

Mas os mais focados não se deixam 
iludir e conseguem se proteger dessas 
fi ssuras pós-modernas. A abundância de 
possibilidades eróticas também pode se 
converter em fonte de carência não só 
porque é inatingível, mas porque os hu-
manos precisam de apenas uma “cara-
metade” para suprir sua ânsia por um 
vínculo realmente afetivo, singular e sig-
nifi cativo.

A boca empanturrada, mas insaciável 

e insatisfeita, fi ca à espreita de mais e 
mais satisfação, não por falta de alimento 
ou sexo, mas por causa da incapacidade 
intrinsecamente humana de se satisfazer 
meramente com quantidade. Ao contrá-
rio, na impossibilidade de obter gozo 
emocional, qualitativo, um alívio no vín-
culo afetuoso e singular, necessita-se de 
mais satisfação quantitativa — cujo viés 

é o vazio que vai requerer, num círculo 
vicioso, cada vez mais e mais, sem nunca 
se bastar. Porque se tenta matar a falta e 
a sede com água errada e pouco fi ltrada. 
E água que não seja tratada, cristalizada, 
é  água que  contamina, que gera muitos  
malefícios a saúde, no caso a relação. Boa 
Sorte para você que ainda  precisa encon-
trar a sua fonte de águas cristalinas.

A bíblia fala dos dez mandamentos 
que o Senhor Deus deu para Moisés ensi-
nar o povo de Israel como eles deveriam 
servi-Lo e obedecê-lo de todo o coração. 
Porque eles foram escravos na terra do 
Egito por 430 anos e não conheciam ne-
nhuma lei que pudessem seguir. Então o 
Senhor Deus os libertou da escravidão e 
disse: Não terás outros deuses diante de 
Mim. Não farás para ti imagens de es-
culturas, nem semelhança do que há em 
cima nos céus, nem em baixo na terra, 
nem debaixo da terra. Não te encurva-
rás a elas nem as servirás; porque Eu, o 
Senhor, teu Deus, Sou Deus zeloso. Não 
tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em 
vão; porque Eu o Senhor, não terá por 
inocente. Lembra-te do dia do sábado, 
para santifi cá-lo. Hora o teu pai e a sua 
mãe, para que se prolonguem os seus dias 

DEZ COISAS na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. 
Não matarás. Não adulterarás. Não fur-
tarás. Não dirás falso testemunho contra 
o teu próximo. Não cobiçarás a casa do 
teu próximo; não cobiçarás a mulher do 
teu próximo, nem o seu servo, nem sua 
serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, 
nem coisa alguma do teu próximo. (Êxo-
do 20.1 aos 26). E assim o Senhor pediu 
para o seu servo Moisés ensinar o povo, 
para que eles não pecassem contra o Se-
nhor Deus. Se nós obedecermos todos 
os mandamentos do Senhor Deus, nunca 
vamos tropeçar na vida, nem pegar cami-
nhos errados. Os fi lhos de Israel foram 
rebeldes e não obedeceram ao Senhor, 
eles faziam tudo o que parecia errado aos 
olhos de Deus e mesmo assim o Senhor 
não os desamparou em nenhum momen-
to na caminhada, apenas o Senhor Deus 
não pôde cumprir o que havia prometido 
para eles, porque eles não obedeceram 
os mandamentos. Hoje o Senhor Deus 

através do seu fi lho Jesus Cristo está nos 
dando uma grande oportunidade para 
nós. Os fi lhos de Israel viviam de baixo 
da lei. Nós vivemos de baixa da graça, 
isto é favor imerecido da parte de Deus. 
Nós temos uma aliança com Deus através 
do sangue de Jesus que foi derramado na 
cruz. Se você pecar ou errar o caminho é 
só confessar e se arrepender (I João 1-9). 
Deus é misericordioso para lhe perdoar o 
seu pecado. Jesus disse: Amarás, pois, o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e 
de toda a sua alma, e de todo o teu enten-
dimento, e todas as tuas forças. Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo. (Marcos 
12.30-31). Façam isso e as suas vidas vão 
ser uma benção. Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex.        facebook cate-
dral_dopovodedeus@hotmail.com

Somos espíritos eternos, encarnados 
em algum espaço, num planeta para estar-
mos em busca de evolução. Tudo se trans-
forma, para vivermos em contato com os 
vivos na matéria, mas sabemos que existe 
planos, lugares, escolas e outros tantos 
recursos num mundo dos espíritos fora 
da matéria, como pátria inicial de nossas 
caminhadas.

RETORNAR É VIVER DE NOVO
Somos preparados para vivermos uma 

nova vida, repleta de traçados e permutas 
de promessas e realizações.

Foi através dos tempos que um novo 
mundo apareceu aos nossos olhos. Era 
uma nova vida que estava surgindo como 
dádiva de DEUS. Tínhamos a necessida-
de de agradecer a DEUS a oportunidade 
de retornar à vida nova, num corpo novo, 
depois de muita preparação, estudos e 
conhecimentos relacionados com a volta, 
isto é, reencarnarmos para fazermos parte 
de uma nova família, num lar abençoado 
por DEUS.

CULTIVANDO SABEDORIA
O preparo somou difi culdades para 

A VIDA CAMINHA PARA A ETERNIDADE
vencermos nas fontes do desejo maior, 
para que a ignorância fosse substituída 
pela sabedoria, num caminho de luz. O 
aprendizado foi para nós a meta para ca-
minharmos a passos largos e produtivos, 
para a prática no dia de difícil relaciona-
mento com os que estavam junto de nós, 
para formarmos a família ideal, de paz e 
de amor.

DEUS NOS CRIOU
É sobretudo a inteligência suprema, 

de causa primária, de todas as coisas. 
Tendo como prova as maravilhas da 
criação de nós mesmos, nossos sentidos, 
órgãos, sistemas, aparelhos na movimen-
tação geral do corpo humano, animal 
irracional, tudo que o homem não fez é 
obra de Deus .

NÓS CAMINHAMOS
Tudo é projetado, é o destino escrito 

para ser  estudado, posto em evidência, 
dentro das leis naturais, criadas por Deus. 
São verdades eternas. São testemunhos 
do saber. São ideais que se apresentam 
para os nobres de pureza e límpidos de 
coração, como fl ores que se desabrocham 
no jardim da existência.

DESPERTEMOS
O céu e o inferno estão dentro de nós.

Temos que aprender a viver num mundo 
que será nosso lar, para vencermos as di-
fi culdades, as dores e sofrimentos. É um 
planeta de provas e expiações, que nos 
exige transformações e conhecimentos.

SEJAMOS RAIOS DE LUZES
Para iluminar os que estão nas tre-

vas. Praticando a caridade nas diversas 
formas de ajuda, modifi cando o astral, 
pensamentos e ações, na medida do pos-
sível, sem ferir os semelhantes e seareiros 
do bem e da paz. Deixemos que a alegria 
nasça no coração daquele que chora. Va-
mos doar de graça, pelo que recebemos 
de graça, na grande seara, como trabalha-
dores da última hora, na “boa nova”. 

A Fruticultura é um segmento de im-
portância crescente na agricultura. Essa 
atividade apresenta uma enorme capaci-
dade de estimular os pequenos e os mé-
dios produtores e a agricultura familiar. 
A produção de frutas destacou-se nos 
últimos anos, tanto na produção in natura 
quanto como insumo na industrialização 
de sucos, néctares e polpa. Isso deve-se a 
nossa diversidade climática e ao desen-

Mais e melhores frutas
volvimento tecnológico do cultivo e de 
colheita. 

A sociedade se mobiliza cada vez 
mais por alimentos saudáveis e o consu-
mo de frutas deve se ampliar, capazes de 
combater o excesso de peso e obesidade, 
reduzindo substâncias calóricas e preve-
nindo doenças. Teremos que acompanhar 
isto redobrando cuidados para evitar 
substancias tóxicas e garantindo a sauda-
bilidade dos produtos.

O Brasil é o terceiro maior produtor 
de frutas do mundo. Das mais de 500 
variedades de frutas produzidas no país, 
as produções de banana, laranja, maça, 
abacaxi e uva representam 67,4% do 
mercado.

A atividade tem grande importância 
social, pois gera 5,6 milhões de empregos 
diretos, o que representa 27% da mão-de-
obra agrícola no país, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf).

Os números apresentados pela Ibraf 
mostram que, as exportações brasileiras 
de frutas devem crescer 25% até 2018. 
Em 2014, o Brasil vendeu U$ 630 mi-
lhões. A Europa é grande compradora 
das frutas brasileiras, importando 63% da 

nossa produção.
O Estado de São Paulo é referência 

na produção nacional de frutas. Dados 
do nosso Instituto de Economia Agríco-
la (IEA), mostram que, em 2014, foram 
produzidas mais de 15.171 toneladas de 
frutas, gerando uma receita de R$ 6,7 
bilhões.

A laranja para indústria representa 
64% da produção paulista, com 9.666 to-
neladas e movimentando R$ 2,1 bilhões, 
seguido da produção de laranja de mesa, 
com 14%, e banana, com 6%.

A Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento, por meio de seus institutos de 
pesquisa está intensifi cando as ações de 
proteção vegetal e apoiando a produção 
de frutas de qualidade para o mercado 
interno e externo, seguindo as determi-
nações do governador Geraldo Alckmin.

Nosso IAC desenvolve novos culti-
vares a cada ano. O programa Citricultu-
ra Nota 10, lançado pelo nosso Instituto 
Agronômico (IAC), é importante para 
incentivar a produção de citros de mesa, 
disponibilizando cerca de 60 variedades e 
porta-enxertos de citros de mesa para se-
rem validados pelos citricultores paulistas.

O nosso Fundo de Expansão do Agro-
negócio Paulista (Feap) possui uma linha 
de crédito específi ca para Fruticultura. 
Somente neste ano já foram fi rmados 
mais 46 contratos.

O aumento da produção pode ser im-
pulsionado pelo início da utilização da 
plasticultura, uma técnica agrícola que 
“protege o cultivo”. Essa linha de ação 
será reforçada ao longo dos próximos 
meses.

O Projeto de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável Microbacias II – Acesso 
ao Mercado, consolidou a confi ança do 
produtor rural no governo de São Paulo. 
Em sua sexta chamada pública, o número 
de manifestações de interesse quase tri-
plicou.  Saltou de 61 na quinta chamada 
para 167 nesta última chamada, quase a 
soma das cinco primeiras, um crescimen-
to de 173,77% e a fruticultura responde 
por várias destas iniciativas.

O Brasil é celeiro, mas também é po-
mar; a natureza nos presenteou com esta 
fantástica diversidade, vamos colher nos-
sos feitos, alimentar nossa gente e agre-
gar oportunidades ao nosso produtor!

Arnaldo Jardim é deputado federal 
licenciado (PPS-SP) e secretario de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo

ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
(TONINHO PINTOR)

Restauração, pinturas de fachadas, escritórios, apartamentos, 
galpões, lojas etc. Pinturas especiais e de todos os tipos.

Aplicação de grafi ato, massa corrida, textura, quartzo e verniz.
HONRAMOS COMPROMISSOS/PRAZOS DE  ENTREGA

Fone: (16) 9.9229-9809
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Confi ra os confrontos das quartas 
de fi nal da Copa do Brasil

A CBF realizou, na segunda-fei-
ra, sorteio para defi nir os confrontos 
da quartas de fi nal da Copa do Brasil. 
Ao contrário das oitavas de fi nal, não 
haverá nenhum clássico regional. Os 
confrontos são os seguintes:

- São Paulo x Vasco
- Santos x Figueirense
- Palmeiras x Internacional

- Grêmio x Fluminense
São Paulo, Figueirense, Interna-

cional e Fluminense jogam a primei-
ra partida em casa. Os confrontos 
de ida acontecem nos dias 23 e 24 
de setembro. Os jogos de volta vão 
ser nos dias 30 de setembro e 1º de 
outubro.

Na semifinais, o vencedor de 

São Paulo e Vasco enfrenta o ga-
nhador de Figueirense e Santos. 
Na outra semifinal, o ganhador 
de Palmeiras e Internacional joga 
contra o vitorioso do confronto 
entre Grêmio e Fluminense. O 
sorteio do mandos de campo foi 
realizado ainda na tarde de segun-
da-feira.

Goleiro Marcelo Grohe, Matías Rodríguez, Rhodolfo, Erazo, Marcelo Oliveira, Fellipe Bastos, Wa-
lace, Maicon, Douglas, Everton, Giuliano, Luan, Braian Rodríguez e Yuri Mamute.

A CAMPANHA INVICTA DO INTER NO BRASILEIRO DE 1979

Internacional - Único Campeão Bra-
sileiro Invicto

Foram 22 jogos disputados (ou 23 
considerando o WO em cima do Atlético-
MG) e 37 pontos ganhos, com 15 vitórias 
e 7 empates; 40 gols marcados e 13 sofri-
dos, um saldo positivo de 27. Mas o ano 
não começou bem, em 1979 houve uma 
mobilização muito grande para recuperar 
o fi asco que fôra o Gauchão, quando o 
Inter fi cou em terceiro lugar. E foi difícil 
montar uma equipe, porque qualquer jo-
gador em que o Inter estivesse interessa-
do custava o dobro do que poderia pagar.

A torcida, revoltada, jamais poderia 
imaginar o que viria a seguir. O Inter deu 
uma incrível volta por cima e trilhou um 
caminho que jamais foi repetido por qual-
quer time do Brasil, foi novamente cam-
peão brasileiro, pela terceira vez e sem 
perder um jogo, invicto.

As contratações
Muitos jogadores foram trazidos de 

outros estados e até mesmo do Exterior. 
Entre eles estão Benitez, Cláudio Minei-
ro, Bira e Mário Sérgio. Mas somente no 
Campeonato Brasileiro é que a torcida 

veria a verdadeira força da nova equipe, 
que não lembraria nem de perto o time 
que disputara o Gauchão do mesmo ano. 
O Inter do técnico Ênio Andrade disputou 
23 partidas na competição e não foi derro-
tado em nenhuma. Os colorados podiam 
comemorar o título inédito para clubes do 
Brasil: Campeão Brasileiro Invicto. Feito 
que jamais foi igualado até hoje no nosso 
futebol.

Os jogos
Era incrível. Os adversários entravam 

em campo sabendo que seriam derrota-
dos pelo time vermelho. O rival Grêmio 
também se rendeu, e foi derrotado por 1 
x 0 em um gol de falta cobrada por Jair. 
Mas muitos outros caíram diante do time 
do Beira-Rio. Entre eles o temido Palmei-
ras do técnico Telê Santana, que foi ba-
tido em pleno Morumbi por 3 x 2, numa 
partida exuberante de Falcão. Em Porto 
Alegre, foi só garantir o 1 x 1 e esperar o 
Vasco da Gama na fi nal.

No jogo de ida, no Rio de Janeiro, foi 
a vez do reserva Chico Spina brilhar com 
dois gols, que praticamente deram o título 
antecipado ao Inter: 2 a 0. Faltava apenas 

um jogo para a torcida comemorar o tri-
campeonato.

O jogo do título
Finalmente, no dia 23 de dezembro, 

em um Beira-Rio completamente lota-
do, o Internacional se sagraria campeão. 
Mais uma vitória, desta vez por 2 x 1, em 
cima do Vasco. Jair e Falcão marcaram os 
gols. A terceira estrela estava posta, bri-
lhante e orgulhosa, no peito de todos os 
colorados.

Ficha técnica da fi nal de 1979:
Internacional 2 x 1 Vasco da Gama
Data - 23 dezembro de 1979, no Está-

dio Beira-Rio
Árbitro: José Favilli Neto
Gols: Jair, Falcão (I) e Wilsinho (V).
Internacional: Benítez; João Carlos, 

Mauro Pastor, Mauro Galvão, Cláudio 
Mineiro; Batista, Falcão, Jair; Valdomiro 
(Chico Spina), Bira e Mário Sérgio. Téc-
nico: Ênio Andrade

Vasco da Gama: Leão; Orlando, Ivan, 
Gaúcho, Paulo César; Zé Mario, Paulo 
Roberto (Xaxá), Paulinho (Zandonaide); 
Catinha, Roberto e Wilsinho. Técnico: 
Oto Glória.

Brasil enfrentará o Chile na estreia das eliminatórias para a Copa de 2018
Sorteio defi ne tabela do torneio que dará quatro vagas diretas no Mundial. Seleção 

encerrará sua participação em casa, também contra o campeão da Copa América

Campeão da Copa América, o Chile 
será o adversário do Brasil na abertura 
das Eliminatórias para a Copa do Mun-
do de 2018, no início de outubro. Com a 
participação de Ronaldo e Forlán, a Fifa 
sorteou na tarde de sábado, em São Peter-
sburgo, uma das sedes da Copa de 2018, 
o desenho das Eliminatórias em todo o 
mundo e apontou que a primeira rodada 
do torneio sul-americano ainda contará 
como Argentina x Equador e Colômbia 
x Peru.

Com 199 gols na história do torneio, o 
Brasil buscará a marca histórica dos 200, 
mas, provavelmente, sem Neymar nas 
duas primeiras partidas. É o que resta do 
gancho recebido pelo atacante na Copa 
América, após ser expulso e se envolver 
em confusões no vestiário. A CBF ainda 
estuda uma maneira de recorrer da sus-
pensão.

Na segunda rodada, a Seleção enfren-
tará em casa a Venezuela. Na terceira, 
provavelmente já com Neymar, a Argen-
tina será a adversária. Um grande desafi o 
também estará no quinto jogo no torneio, 
contra o Uruguai, que deve celebrar o re-
torno de Luis Suárez na ocasião.

Desde antes do sorteio, já se sabia que 
o Brasil estrearia fora de casa e também 
viajaria na terceira rodada para enfrentar 
a Argentina. Isso porque as duas princi-
pais potências sul-americanas tiveram 

suas posições pré-defi nidas para evitar 
que uma mesma seleção enfrente as duas 
em rodada dupla. Também por essa tabela 
pré-estabelecida, sabia-se que os adversá-
rios da estreia serão os mesmos da última 
rodada. Portanto, daqui a dois anos, em 
outubro de 2017, o Brasil vai encerrar sua 
participação nas Eliminatórias também 
diante do Chile.

As eliminatórias serão o mais impor-
tante desafi o da Seleção depois da derrota 
por 7 a 1 para a Alemanha na semifi nal 
do último Mundial, em casa. Desde que 

Dunga reassumiu o comando, tem afi r-
mado que as Eliminatórias serão priori-
dade total. Conseguir uma vaga para ir à 
Rússia daqui a três anos e se manter como 
único país a disputar todas as Copas do 
Mundo é a meta a partir de agora. O Bra-
sil lutará por uma das quatro vagas dire-
tas a que tem direito a América do Sul. 
As 10 seleções jogarão entre si, em ida e 
volta, sob o sistema de pontos corridos. A 
quinta colocada ainda poderá tentar vaga 
numa repescagem, em confrontos com 
equipes de outros continentes.

Chile 2015. Em pé: Cláudio Bravo, Gonzalo Jara, Maurício Isla, Miiko Albornoz, Eugênio Mena 
e Rodrigo Millar. Agachados: Alexis Sánches, Pedro Hernández, Arturo Vidal, Gary Medel e Charles 
Aránguiz. (Photo: espnfc.com)

HÁ 13 ANOS O PALMEIRAS ERA 
REBAIXADO PARA A SEGUNDA DIVISÃO

No Brasileirão de 2002, o Palmeiras 
duelou no dia 17/11 com os baianos do 
Vitória pela última rodada precisando dos 
três pontos para continuar na Série A sem 
depender de outros resultados.

Há exatos 10 anos, mesmo com 
jogadores como Arce, César, Rubens 
Cardoso, Léo Moura, Zinho e Dodô, os 

palmeirenses perderam por 4 a 3. Prejudi-
cado pelo desfecho das demais partidas, o 
Palmeiras foi rebaixado.

Por ironia do destino, (dia 18/11) o 
Palmeiras enfrenta o Flamengo e precisa 
vencer, se empatar ou perder o time es-
tará rebaixado e para piorar a situação, 
mesmo vencendo precisa torcer para 

Portuguesa e Bahia perderem ou empa-
tarem, caso isso não ocorra, o Verdão es-
tará rebaixado pela segunda vez em sua 
história para a série B do Campeonato 
Brasileiro.

ABAIXO VOCÊ CONFERE O 
PLANTEL COMPLETO DA CAMPA-
NHA DO REBAIXAMENTO DE 2002

GOLEIROS: Marcos, Sérgio, Diego 
Cavalieri e Gilvan.

DEFENSORES: Léo Moura, Ru-
bens Cardoso, Arce, Thiago Matias, 
Fabiano Eller, Marco Aurélio, Adalto, 
Leonardo Devanir, Misso, Daniel Mar-

tins, Pedro Silva, Alexandre, Ivandro e 
César Belli.

MEIAS: Zinho, Magrão, Pedrinho, 
Rodrigo Taddei, Paulo Assunção, Willian 
Baiano, Diego Souza, Fernando, Neto, 
Junior, Fernandes, Flávio, Galeano, Al-

ceu, Célio, Jeovânio, Juliano, Claudecir 
e Alex.

ATACANTES: Adriano, Thiago Gen-
til, Anselmo, Christian, Reinaldo, Darío 
Muñoz, Juninho, Dodô, Hilton, Itamar, 
Lopes e Nenê.

2006 - os treze dias que abalaram o mundo

Seleção brasileira antes da segunda partida da Copa de 2006. De pé: Dida, Lúcio, Juan, Emerson, 
Adriano e Cafu. Agachados: Ronaldinho, Roberto Carlos, Zé Roberto, Kaká e Ronaldo.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

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.)

Vários bairros de Jaboticabal 
serão benefi ciados com uma im-
portante obra que o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de Jaboti-
cabal (SAAEJ) vem realizando na 
Avenida Comendador João Mari-
cato.  

A obra, que foi iniciada no dia 14 
de setembro,  conta com uma exten-
são de 1.200m²  e está avaliada em 
R$ 400.000,00, provenientes de  re-
cursos próprios. Os bairros que se-
rão benefi ciados são Morada Nova, 
Morada do Campo, Ipês, Jardim 
Universitário, Paraty, Parque dos 
Laranjais e Bandeirantes.

De acordo com a agente do SA-
AEJ, Adriana Trinca, a previsão de 
término é até o fi nal deste mês de 
outubro.  “Esta obra vem auxiliar 
e amenizar o problema de falta de 
água nestes sete bairros da cidade. 
Com a obra, a rede encherá o reser-
vatório do Vale do Sol que irá re-
distribuir para os bairros mais afe-
tados.  A obra está sendo feita pelos 
próprios funcionários do SAAEJ e 
com o auxílio do departamento de 
Trânsito”, esclarece Adriana.

Obras do SAAEJ benefi ciará diversos bairros 
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

NOEL GOMES, nosso amigo, leitor e colabo-
rador, vai festejar seu aniversário neste dia 10 de 
outubro, na cidade de Tambaú, ao lado dos ami-
gos. Muito devoto do padre Donizeti, sempre que 
pode, vai à terrinha fazer suas orações de agrade-
cimento e  é recepcionado por  GENINHO e seus 
familiares. Feliz Aniversário NOEL!

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli

A abelha dá o mel...
Mas também o fer-

rão.
Que adoçou minha 

memória...
E ferrou o meu co-

ração.
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

PAROU 
TUDO.
COM

Quem está com 
tudo e não está para 
prosa é o mister lu-
cas  Rodrigues.

Depois de cair 
nas graças dos con-
cursos de beleza, o 
rapaz começou a 
colecionar várias 
faixas e daí em 
diante não parou 
mais. Hoje carrega 
em sua bagagem 
os títulos de Mister 
São Paulo Beleza 
Internacional Uni-
verso 2015, Garoto 
Estudantil Regio-
nal 2015, 2° lugar 
no Mister Brasil 
Beleza Internacio-
nal Universo, rea-
lizado em Salvador, 
entre outros, além 
de muitos trabalhos 
para marcas famo-
sas no mundo da 
moda.

Lucas  é  natural 
de Nuporanga/SP e 
é formado em  Edu-
cação Física, tem 
26 anos e 1,75 de 
altura. Atualmente 
é representado pela 
R.offi ce Models.

De olho nele!
#promete!
Foto: Rafael 

Milan

RENATO FRANCISCATI... que  o dia 13 possa ser eternizado, 
com a busca cristalina da FELICIDADE. PARABÉNS!

EDNEY VALÊNCIO... dia 13 será uma data regada a 
harmonia e emoções. Desejamos realizações de sonhos e 
uma caminhada de vida preciosa. FELICIDADES!

ANA PAULA MARCHI... comemore a data do dia 11, com sere-
nidade, amor e paz. Que as bençãos estejam carregadas de novas e 
duradouras realizações. PARABÉNS!

VANESSA TURCATTO... na inesquecível data do dia 15, seja 
fortalecida por esperanças duradouras, sonhos concretizados, equi-
líbrio e perseverança. PARABÉNS!

JULIANA MARCONATO... que seu aniversário  no dia 13, seja 
marcado com a eterna LEMBRANÇA DA FELICIDADE. Para-
béns pelo seu Aniversário!

CARLA DE VITTO... que a sublime data do dia 12 encha seu 
coração das mais tenras FELICIDADES. FELIZ ANIVERSÁRIO!

DEMETRO BORGES, dia 12 será uma inesquecível data para 
ser comemorada com muito dinamismo, saúde e esperanças de um 
futuro promissor. FELICIDADES!
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RAÍZEN ENERGIA S.A - FILIAL BONFIM S/A, torna públi-
co que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Opera-
ção para Álcool etílico de cana-de-açúcar, hidratado, fabricação 
de, sito à Rodovia Brigadeiro Faria Lima S/Nº, KM. 321, zonal 
rural, Guariba/SP.

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

FONE: (19) 2118-3100
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

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

“ACOLORMIX PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA torna 
público que requereu na CETESB de forma concomitante a Li-
cença Prévia e a Licença de Instalação para serviços de pintura de 
perfi s e peças de alumínio e aço em geral, sito à Avenida Maria 
Perecine Mônaco N° 1.401, Bairro Jardim das Rosas, munícipio 
de Jaboticabal/SP.

COPLANA - COOPERATIVA  AGROINDUSTRIAL, torna 
público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação 
N° 52000532 e requereu a Licença de Operação para Amendoim 
descascado fabricação de, sito à RODOVIA SP - 333, KM 121 + 
750 M - JABOTICABAL/SP.

10, 20, 110 ou 120, rico, pobre, na 
sarjeta ou no topo do mundo. Ele irá te 
visitar.

Musculoso, raquítico, gênio ou igno-
rante. Ele será mais rápido e constante.

Se é feliz ou não. Se é respeitado, 
prestigiado ou ignorado, tanto faz, ele irá 
até você.

Faz parte da vida, é natural, coloquial, 
mas doloroso como nada e como ninguém 
sabe ser.

O ladrão roubará coisas bobas, como 
sua aparência jovem por exemplo.

Depois entrará no seio da família. 
Nunca convidado, nem a ele é colocada 
a mesa com comida e atenção. Quem 
conhece a face dele teme, mas, é como 
uma queda d’água que tem força e impor-
tância. Às vezes renova, outras, destrói. 
Invade sem dor, sem dó, sem drama. Es-
colhe quem quer e faz sua função.

Tem a força de um vendaval; entorpe-
ce, alucina, anestesia.

O que é mais importante, ele roubará 
o mais importante, quem é mais impor-
tante. Ladrão maldito. Natural.

Deixará com você o que não tem va-
lor; dinheiro, fama, ostentação.

O tesouro de seu verdadeiro desejo 
será levado.

Encontrar caminhos para a felicidade 
depois dele é possível, e necessário.

A própria vida se encarregará de curar 
as feridas que ele causa. O ladrão. A mor-
te. Por incrível que possa ser, é natural, 
normal.

A morte é o fi m da metade, começo 
do meio.

Recomeçará...

REQUIÉM 
PARA O 

LADRÃO

Acontecerá no dia 03 de novembro, às 19h30 a 9º Edicão do 
Festival “Dança para Todos”  no Centro Universitário Moura 
Lacerda/Câmpus Jaboticabal. O festival reúne escolas, grupos 
de dança diversos de Jaboticabal e região. É a oportunidade de 
se conhecer vários estilos de dança: como hip hop, jazz, dança 
de salão, dança do ventre, além da dança inclusiva de pessoas 
com necessidades especiais. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 20/10/15 pelo telefo-
ne: 16-99270-4672 ou enviando e-mail para d.braz_5@hotmail.
com.

Participe!!!

PNEU FORTE DO BRASIL LTDA-ME, torna público que re-
cebeu  da CETESB a Licença de Operação nº 52001794 válida 
até 30/09/2018 para serviço de pneus   (recauchutagem,recondici
onamento,recapagem ou remoldagem), à Rua Diógenes Roma, nº 
530, Barracão 1, Jardim das Rosas, Jaboticabal - SP.

DESTILARIA SANTA CLARA LTDA. CGC: 
56.732.928/0001-15- IE: 391.023.641.117; torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 52000533 
e requereu a Licença de Operação para Aguardente de cana-de-
açúcar; fabricação de à FAZENDA SANTA CLARA, S/N, LUZI-
TÂNIA, ZONA RURAL, JABOTICABAL – SP.

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

ML ALIMENTOS JABOTICABAL LTDA - ME Torna públi-
co que recebeu da CETESB a Renovação de Licença de Operação 
Nº 52001774, válida 25/09/2019, para amendoim descascado; fa-
bricação de à, Rua Professor Dayton Aleixo de Souza Nº 1100 
- Parque do Trevo - Jaboticabal/SP.

P/ Armstrong Liberato
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A Associação Jabotica-
balense de Cultura (AJC) 
vem realizando desde o dia 
18 de setembro a I EXPO-
FOTO da AJC, uma expo-
sição fotográfi ca itinerante.

São 16 imagens clica-
das pelo fotógrafo ZéMa-
rio e que levam o título de 
“Olhar – Jaboticabal de 
um jeito diferente”.

A mostra fi cou exposta na 
Escola de Arte “Prof. Fran-
cisco B. Marino” nos dias 
18, 19 e 20. Depois seguiu 
para a Câmara Municipal, 
onde permaneceu de 21 a 25 
de setembro. E agora está 
exposta no Sebo Saber até 
este dia 10 de outubro.

As imagens retratam 
locais comuns de Jaboti-
cabal, vistos e clicados de 
uma forma completamente 
inusitada.

“O segredo e a magia da 
fotografi a está justamente 
em você mostrar lugares 
comuns de maneiras inco-
muns, provocando a sur-
presa em quem está vendo 
a exposição”, explica o 
autor das fotos.

Essa é a segunda expo-
sição de fotos que ZéMario 
realiza nesse ano. A pri-
meira foi no mês de março, 
quando expôs em parceria 
com Manu Fenerich.

O Sebo Saber está loca-
lizado na Avenida Gene-
ral Carneiro, 477, bem no 
centro da cidade. A entra-
da para a exposição é gra-
tuita.

I EXPO FOTO da AJC é um sucesso

110 ou 120, rico, pobre, na 
irá te 

igno-
rante. Ele será mais rápido e constante.

é feliz ou não. Se é respeitado, 
ele irá 

é natural, coloquial, 
e como ninguém 

O ladrão roubará coisas bobas, como 

família. 
a ele é colocada 

a mesa com comida e atenção. Quem 
a face dele teme, mas, é como 

e impor-
destrói. 

, sem dó, sem drama. Es-

Tem a força de um vendaval; entorpe-

O que é mais importante, ele roubará 
o mais importante, quem é mais impor-

o que não tem va-

O tesouro de seu verdadeiro desejo 

a felicidade 

A própria vida se encarregará de curar 
O ladrão. A mor-

, é natural, 

A morte é o fi m da metade, começo 

Em outubro, o Senac Jaboticabal 
realizará ciclo de palestras com o obje-
tivo de compartilhar as novas tendên-
cias do setor da tecnologia, como sof-
twares e hardwares, além de discutir 
o cenário do mercado atual, incluindo 
questões de sustentabilidade e T.I. ver-
de. Profi ssionais, estudantes ou inte-
ressados estão convidados a participar, 
basta se inscrever pelo Portal Senac: 
www.sp.senac.br/jaboticabal. 

As palestras Criação e Design: 
Modelos em 3D e Concepts para fi l-
mes e games; Engenharia de Software 
– Metodologia SCRUM e MPS.BR; 
Internet das Coisas; e Sustentabilida-
de Digital serão ministradas por  pro-
fi ssionais das áreas de design gráfi co, 
especialista em engenharia de softwa-
re, web designer e consultor de proje-
tos sustentáveis.

O avanço da tecnologia 3D será o 
foco da primeira palestra, na qual se-
rão abordados os recursos de softwa-
res específi cos para área de criação de 
personagens gráfi cos, desde matte-
paint e ilustração concepts arte até o 

Senac Jaboticabal tem programação 
gratuita na Semana de Tecnologia
Para participar basta se inscrever pelo portal ou diretamente na unidade

modelo fi nal para o cinema. Sobre o 
segmento de softwares, o palestrante 
mostrará o processo de desenvolvi-
mento, análise e verifi cação de códi-
gos, conceituando o clico de vida de 
um software e os conceitos da enge-
nharia envolvidos.

Os dois últimos temas discutirão 
tanto a relação entre internet e pro-
dutos e serviços do dia a dia quanto 
o conceito de TI verde, fomentando 
ações voltadas à redução de emissão 
de poluentes, reutilização, reciclagem 
de equipamentos eletrônicos e investi-
mento em produtos que se preocupam 
com essas questões. 

“Cada vez mais surgem eletrodo-
mésticos, meios de transporte e até 
mesmo tênis, roupas e maçanetas co-
nectadas à internet, como computado-
res e smartphones. Durante o evento, 
poderemos demonstrar os benefícios 
e até alertar cada um sobre a impor-
tância da consciência verde ao utilizar 
a tecnologia em sua rotina”, afi rma 
Danilo Leal, coordenador da área de 
tecnologia da informação do Senac 

Nº 

INSCR.
CANDIDATO CLASSIF

URNA 

01

URNA 

02

URNA 

03

URNA 

04

URNA 

05

URNA 

06

URNA 

07

URNA 

08
TOTAL

1 LUCIENE BORGES DE SOUSA GIZ 1 26 33 23 34 40 29 24 0 209

34 PAULO SERGIO AGUSTINI 2 33 39 16 29 39 18 26 1 201

12 ANDRÉIA MORAES 3 29 28 13 25 41 18 21 0 175

7 LUIZ AUGUSTO REVOLTI 4 19 25 22 22 32 18 22 0 160

5 ISILDA APARECIDA SARTI COMAR 5 26 26 19 25 30 15 16 0 157

37 VAGNER DE CAMPOS 6 22 22 10 23 21 13 10 0 121

42 ANA PAULA BOLOGNEZZI VOLPE 7 21 27 5 15 21 13 13 0 115

4 ANA PAULA DUNES MAFRA 8 27 12 6 18 16 13 13 1 106

43 NILZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 9 11 14 12 23 18 14 13 0 105

2 MARCOS RODRIGO FONSECA 10 17 22 11 9 21 12 11 0 103

23 JOVANIA DE CASSIA MORETTI 11 11 18 12 14 25 11 9 0 100

10 TATIANE CRISTIANE BIANCHI 12 14 16 10 11 14 14 19 0 98

36 SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 13 12 13 17 13 13 9 14 0 91

16 REINALDO DE SOUZA 14 9 15 5 12 9 13 19 0 82

9 ROSEMARY APARECIDA DE OLIVEIRA 15 6 15 6 5 20 12 15 0 79

20 MARIA IZABEL DORATI FERRARI 16 6 11 5 11 27 9 10 0 79

25 LUCÉLIA RENATA GUARIZ 17 11 9 12 14 13 8 11 0 78

15 MARTA ANA PIZZARDO MARQUES 18 8 13 1 16 22 2 12 0 74

18 CONCEIÇÃO APARECIDA AUGUSTO DE JESUS 19 8 13 7 8 16 13 8 0 73

29 VALDIRENE PINHEIRO DA SILVA SANTOS 20 7 10 5 11 11 12 6 0 62

45 SANDRA RITA FERREIRA GERONIMO 21 9 8 9 10 12 6 7 1 62

21 MICHELLE CALANTONIO POLETTI 22 5 10 5 3 15 13 8 0 59

39 PALOMA COSTA DE CARVALHO 23 8 10 4 6 12 11 8 0 59

3 MAURICIO CORTÊS LAMPARELLI 24 4 9 2 8 21 6 8 0 58

BOLETIM DE APURAÇÃO E RESUMO DA ATA DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Pelo Voto Direto - Realizada no dia 04 de outubro de 2015 na EMEB Coronel Vaz

Tutelar do município de Jaboticabal -2016/2020

Edital do Resultado das Eleições do Processo de Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho 

17 VERA LUCIA DO AMARAL SOUZA PRETTI 25 18 7 4 8 7 6 6 0 56

31 JOSEANE REGINA DA SILVA 26 4 8 5 17 10 5 7 0 56

24 LILIANA PRISCILA PEREIRA 27 9 8 2 16 7 2 11 0 55

30 ANGELA MARIA DE SOUZA LENHARI 28 10 10 10 8 7 3 6 1 55

19 DIRCE SANTOS DA SILVA 29 5 10 3 9 10 5 9 1 52

38 ANA CAROLINA JANUARIO SANTARIOSI 30 8 4 6 9 7 7 7 1 49

11 ALINE APARECIDA GINO MIRANDA 31 5 8 4 8 8 8 7 0 48

26 MARIA NILZA FAGUNDES GOUVEIA 32 7 6 3 11 7 7 6 0 47

27 REGINA CÉLIA SOARES 33 6 4 4 12 11 3 5 0 45

22 ELTON CARLOS DE SOUZA DIAS 34 8 12 3 7 5 2 6 0 43

33 NATALIE SIQUEIRA PEREIRA 35 3 6 5 9 7 4 6 0 40

6 IVANETE APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA 36 7 8 4 6 7 2 4 0 38

14 LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES 37 4 10 8 6 1 2 6 0 37

13 CONSUELO DE MELLO  TORQUATO 38 5 3 1 7 4 3 1 0 24

35 RAFAELA LOPES FERNADES 39 1 6 2 3 3 3 2 0 20

8 MARIA CORREIA DOS SANTOS 40 3 0 4 3 4 1 3 0 18

41 ALDA LUCIA FERREIRA DA SILVA 41 2 3 1 2 2 1 4 0 15

46 ADRIANO DIAS CANTANES 42 1 3 0 0 5 1 2 0 12

28 ROSELI APARECIDA SANTONI 43 3 0 1 2 3 1 1 0 11

32 MURILO ROBERTO DE OLIVEIRA 44 2 0 1 2 3 0 2 0 10

40 THAIS DE OLIVEIRA CARMONA 45 1 0 2 1 1 0 2 0 7

44 MARISA CHAR DA SILVA 46 0 0 0 0 1 0 0 0 1

TOTAL VOTOS VÁLIDOS 461 534 310 511 629 368 426 6 3.245

VOTOS EM BRANCO 1 0 0 1 2 0 0 0 4

VOTOS NUTOS 2 0 1 1 2 0 0 1 7

TOTAL DE VOTOS BRANCOS E NULOS 3 0 1 2 4 0 0 1 11

TOTAL GERAL DE VOTOS 464 534 311 513 633 368 426 7 3256

1. Conforme Boletim de Apuração supra, elaborado pela Comissão Especial Eleitoral do Comcriaja, com acompanha

ao término da apuração, às 22h34 do dia 04/10/201. acima, são Proclamados eleitos  para composição  do Conselho 

Tutelar do Município de Jaboticabal para o quatriênio 2016/2020, os seguintes candidatos(as):

(175 votos); 4º Luiz Augusto Revolti (160 votos); e 5º Isilda Aparecida Sarti Comar (157 votos).

3. SUPLENTES: 6º Vagner de Campos (121 votos); 7º Ana Paula Bolognezzi Volpe (115 votos); 8º Ana Paula Dunes

 Mafra (106 votos); 9º Nilza Maria Ferreira dos Santos (105 votos); e 10º Marcos Rodrigo Fonseca (103 votos).

4. Os candidatos poderão interpor recurso à Comissão Especial Eleitoral do Comcriaja no prazo de 5 (cinco) dias, da 

data da publicação.  Jaboticabal, 05 de outubro de 2015.

2.  TITULARES: 1º- Luciene Borges de Souza Giz (209 votos); 2º- Paulo Cesar Agustini (201 votos); 3º Andréia Moraes

mento  de  todos  os  candidatos  e  pela  insígne  representante do  Ministério  Público, Dra.Karina Beschizza Cione 

Maurílio Benedito Delfino

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal

Presidente da Comissão Especial Eleitoral do

O Vereador Vitório De Simoni 
participou da caminhada com os 
alunos da Escola SESI, coorde-
nada pela diretora Vitória, jun-
tamente com seus professores, 
funcionários e pais de alunos. 
Estavam todos unidos contra o 
projeto proposto pelo Governo 
Federal NA REDUÇÃO DO OR-
ÇAMENTO DO SISTEMA S . O 
Sistema reúne o Serviço Nacio-
nal do Comércio (Sesc), Serviço 
Social da Indústria (Sesi) e Ser-
viço Social do Comércio (Sesc), 
Sistema Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai) entre ou-
tros, e perderá receitas com ajus-
te fi scal proposto pela presidente 
Dilma Rousseff.

O Pacote prevê duas medidas 
que vão reduzir em R$ 8 bilhões 
as contribuições para o SISTE-
MAS. A primeira medida dimi-
nui 30% as alíquotas das con-
tribuições pagas pelas empresas 
do Sistema S e, em contraparti-
da, haverá aumento da contri-
buição previdenciária incidente 
sobre a folha em 0,9%. Essa me-
dida vai gerar uma arrecadação 
maior das contribuições para a 
previdência.

“Foi emocionante ouvir 
essas crianças quando canta-
ram o Hino Nacional, o Hino 
da nossa cidade e, em especial 
o HINO DO SESI, pois pude 
ver o brilho no olhar de cada 
criança e adolescente, conta-
giados pela emoção, em busca 
da garantia de sua educação. 
O SESI tem e sempre terá o 
meu apoio nesta causa e  jun-
tos com toda a família SESI 

VITÓRIO DE SIMONI PARTICIPA DA 
CAMINHADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA SESI

lutaremos contra esse projeto 
que irá prejudicar a educação 
de excelência do SESI condu-

zido pela grande liderança do 
Dr. Paulo Skaf” conclui  Vitó-
rio De Simoni.

Jaboticabal.
Interessados em se inscrever po-

dem acessar o portal www.sp.senac.
br/jaboticabal, ir até a unidade ou 
entrar em contato pelo telefone (16) 
3209-2800.

Serviço:
Palestra: Criação e Design: Mo-

delos em 3D e Concepts para fi lmes 
e games 

Data: segunda-feira, 19 de outubro 
Horário: a partir das 19h30
Palestra: Engenharia de Software 

– Metodologia SCRUM e MPS.BR
Data: terça-feira, 20 de outubro 
Horário: a partir das 19h30
Palestra: Internet das Coisas
Data: terça-feira, 20 de outubro 
Horário: a partir das 19h30
Palestra: Sustentabilidade Digital
Data: quarta-feira, 21 de outubro 
Horário: a partir das 19h30
Local: Senac Jaboticabal 
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal
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O secretário de Agricul-
tura de São Paulo, Arnaldo 
Jardim, acompanhado de seu 
assessor, José Carlos Hori, 
prestigiou um acordo entre 
o Hospital de Câncer de Bar-
retos o Grupo Guarani - em-
presa do Grupo Tereos, na 
sexta-feira (02), no gabinete 
do diretor Geral do Hospital, 
Henrique Prata. A usina irá 

Hospital de Barretos terá economia de 
R$ 10 milhões com energia renovável
Ação é incentivada pelo Governo do Estado de São Paulo

fornecer energia renovável 
(limpa) para todo o hospital, 
gerando economia de R$ 10 
milhões.

Arnaldo Jardim é um dos 
maiores defensores e incenti-
vadores da energia limpa no 
Brasil e luta, há anos, para 
consolidar políticas públicas 
para o setor. “Este acordo 
mostra como a energia limpa 

só traz benefícios para a so-
ciedade. O hospital, que re-
aliza um trabalho belíssimo 
no Brasil, terá uma econo-
mia mensal de R$ 1 milhão. 
E ainda vamos preservar o 
meio ambiente”, comemora o 
secretário.

Com o convênio, a Usina 
irá doar 1 mil MWh de ener-
gia cogerada em suas uni-
dades industriais a partir da 
queima do bagaço da cana-
de-açúcar, de setembro a no-
vembro de 2015 e de maio a 
novembro de 2016. 

De acordo com a Usina, 
a energia elétrica abastece-
rá o pavilhão Sandy & Ju-
nior, destinado à Interna-
ção Pediátrica. O assessor 
parlamentar, José Carlos 
Hori, também prestigiou a 
cerimônia. “É gratifi can-
te acompanhar o poder da 
energia renovável e o bem 
que faz. Acompanhei o se-
cretário nesta que é uma 
das mais importantes e bo-
nitas instituições do Brasil: 
o Hospital de Câncer de 
Barretos”, comemora Hori.

“29/09 no CRAS do Grajaú, 30/09 no CRAS 
do CDHU, 01/10 no Distrito de Córrego Rico e, 
02/10, no Distrito de Luzitânia, encerramos a 8a 
SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER GI-
NECOLÓGICO. Sucesso Total! Muito obrigado 
a Deus e a todos que, de alguma forma colabora-
ram para o êxito do evento, especialmente às pes-
soas que, confi ando em nosso trabalho, compa-
receram nos diferentes locais das apresentaçōes. 
Muito obrigado e ótimo fi nal de semana prá to-
dos. Abraços”. (Palavras proferidas pelo médico 
ginecologista Dr. Edú Fenerich).

DR. EDÚ FENERICH MINISTRA PALESTRAS NA 8ª SEMANA 
DE PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO


