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Nos dias 22 e 23 de outubro 
a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) realizará a 
2ª Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes (Sipat). As ativida-
des acontecerão na EE Aurélio 
Arrôbas Martins (Estadão). A Si-
pat acontecerá juntamente com a 
Semana do Servidor, promovida 
pela Prefeitura de Jaboticabal.

A Semana de Prevenção tem 
como objetivo oferecer a todos 
os colaboradores, informações 
e instruções sobre segurança e 
saúde dentro do ambiente de tra-
balho, atuando de forma sempre 

Cipa realiza a 2ª Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes com diversas atividades

preventiva.
O Departamento de Seguran-

ça e Medicina do Trabalho atua, 
também, de forma efetiva para 
sugestões ligadas ao trabalhador, 
sempre na busca de soluções nos 
mais diversos problemas. A Si-
pat conta com a participação da 
Prefeitura de Jaboticabal, Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto 
(Saaej) e  Empresa Municipal de 
Urbanização (Emurja).

Confi ra a programação da Si-
pat:

Dia 22/10 (quinta-feira)
7h30 – Credenciamento
8 horas – Abertura
8h30 - Palestra: Sem Crise! 

Como Sobreviver em Momentos 
de Incerteza e Pessimismo -  com 
César Renato Poletti, secretário 
de Administração

9h30 Palestra Interativa: Se-
xualidade, com Janete Ap. Ca-
valari Fernandes, enfermeira do 
Ambulatório do DST/AIDS e 
Lidiane Rodrigues Albertine An-
drade, psicóloga do Sauad.

Dia 23/10 (sexta-feira)
7h30 Credenciamento
8 horas- Palestra: “Coluna 

Vertebral” – Um dos segredos do 
bem-estar, com  César Armenta-
no, fi sioterapeuta do Centro Mu-
nicipal de Saúde.

10h – Encerramento.
Conheça os componentes  da 

Cipa Biênio 2015/2016: Zélio 
Antonio Moretto Junior – Pre-
sidente, Adolfo Pavanelli Neto 
– Vice-Presidente, Rodrigo de 
Oliveira Fenerich, Antenor  Apa-
recido Emerêncio, Sueli Cristina 
Polachini Batista, Ana Paula Pe-
rassoli dos Reis, Cláudio Correia 
da Silva, Maurício José Borges, 
Christiano Teixeira do Amaral, 
André Luis Souza Dias, José 
Carlos dos Santos e Sebastião 
Alcides

 O Estadão está localizado na 
Rua São Sebastião, 294, Centro.  
Para mais informações, o e-mail 
de contato é sesmt@jaboticabal.
sp.gov.br, e o telefone (16) 3202-
9292.

 Um conjunto de ações reali-
zadas nas última semanas mudou 
a cara de Córrego Rico. Equipes 
da Prefeitura de Jaboticabal atua-
ram na limpeza das ruas, pintura 
e reforma da cozinha da EMEB 
Teresa Noronha de Carvalho, ro-
çamento da unidade do Correio e 
reforma do velório local.

“Tenho um carinho especial 
por Córrego Rico. Reformamos 
os Ciafs, e as equipes fi zeram um 
excelente trabalho e deram uma 
nova cara por onde passaram. 
Agradeço a todos que se dispuse-
ram a realizar essas melhorias”, 
afi rma o prefeito Raul Girio.

A Prefeitura investiu R$ 5 mil 

Benfeitorias valorizam distrito de Córrego Rico
Ações garantem diversos benefícios aos moradores

Pensamentos gratifi cantes 

atrai inspirações singelas

Desafi os são feitos para se 

conquistar a superação

Nos contornos do dia-a-dia use 

a experiência para alcançar os 

objetivos da transparência

Mais um espaço verde tra-
tado de maneira adequada. 
Mais um instrumento para ser 
usado em educação ambiental. 
Um cartão postal a mais para 
Jaboticabal. É isto o que vai 
acontecer com a inauguração 
do Bosque Municipal, que foi 
reformado e cujas obras estão 
em fase fi nal. O prefeito Raul 

Bosque Municipal: fase fi nal da reforma
 

As obras serão concluídas em um prazo médio de 15 dias
Girio esteve no local na manhã 
de sexta-feira, dia 16, para fa-
zer uma vistoria no andamento 
das obras. Acompanhado do 
secretário municipal de Obras 
e Serviços Públicos, Vergílio 
Greggio, o prefeito elogiou o 
projeto de autoria da Secretaria 
Municipal de Obras e lembrou 
que foram respeitadas questões 

ambientais. “ Nenhuma espécie 
foi retirada e não houve inter-
venção na mata densa. O que 
fi zemos foi facilitar o acesso 
da população, que tem todo o 
direito de usufruir aquele local. 
Recuperamos o quiosque, fi ze-
mos um caminho com piso per-
meável e promovemos mudan-
ças que permitem a visitação ao 

local, que deve servir de fonte 
de inspiração para crianças e 
adultos no sentido de conhecer 
e respeitar nossa natureza”, ex-
plicou Raul Girio.

Segundo o prefeito, o pro-
jeto, idealizado por funcioná-
rios da Secretaria Municipal de 
Obras, recebeu verbas do Mi-
nistério do Turismo. O custo foi 

de R$ 250,6 mil e agora só fal-
tam pequenos ajustes para que a 
obra seja entregue à população. 

O Centro de Educação Am-
biental (CEA) da Prefeitura de 
Jaboticabal, segundo informa-
ções do prefeito Raul Girio, 
utilizará o Bosque para incre-
mentar a educação ambiental 
que já é oferecida aos alunos 

da rede pública de ensino. O 
CEA coordenará visitas guia-
das e aproveitará para esten-
der suas ações para toda rede 
de ensino da cidade. As es-
colas particulares, bem como 
a população terá um espaço 
adequado para entender a ne-
cessidade de preservação dos 
recursos naturais. 

As crianças do Educandário 
Lar do Caminho tiveram uma tar-
de cheia de lazer e informação. 
Funcionários do Ciaf VII, em 
parceria com o Senac, organiza-
ram uma programação diferente 
com teatro, música e distribuição 
de presentes.

“Aproveitamos a semana da 

Equipe do Ciaf VII leva alegria e conhecimento 
para crianças do Educandário Lar do Caminho
 Visita aconteceu na tarde da última quinta-feira, 15 de outubro

criança para realizar a visita. 
Foi um momento mágico, onde 
médicos, enfermeiros e agentes 
comunitários certamente apren-
deram muito mais do que ensi-
naram. Parabenizo a todos pela 
iniciativa”, afi rma a secretária de 
Saúde, Renata Assirati.

Os Doutores da Alegria tam-

bém estiveram presentes. “O 
teatro trabalhou sentimentos 
mostrando que o amor sem-
pre vence no fi nal. O Dr. Luís 
Alexandre Alves também con-
tribuiu cantando e tocando mú-
sicas infantis”, ressalta a en-
fermeira do Ciaf VII, Michele 
Yamazaki.  

na reforma do Velório de Cór-
rego Rico. Além de serviços de 

alvenaria, foi realizada a pintura 
completa do prédio.  

Na manhã de quinta-feira, 15, 
Dia do Professor, o Vereador Vi-
tório De Simoni esteve no Cen-
tro Educacional SESI - Unida-
de 317 – Jaboticabal, para uma 
manifestação de alunos, pais e 
professores contra a proposta de 
cortes de 30% nos repasses ao 
Sistema “S”, que inclui:  Serviço 
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI); Serviço Social 
do Comércio (SESC); Serviço 
Social da Indústria (SESI); e Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
do Comércio (SENAC), como 
também o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR); 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Cooperativismo (SES-
COOP); e Serviço Social de 
Transporte (SEST).

A proposta do governo federal 
pode comprometer 1,2 milhão 
de alunos do ensino profi ssional 
do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI) e 1,5 
milhão de trabalhadores pelo Ser-
viço Social da Indústria (SESI).

O possível corte nos recursos 
afetará principalmente o SE-
NAI e o SESI das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, com o 
fechamento de escolas e fi m da 
gratuidade pelo ensino.

Vereador Vitório De Simoni esteve 
no Centro Educacional SESI

Durante a linda manifesta-
ção em Jaboticabal, os alunos 
formaram a letra “S” no pátio 
da escola, cantaram os hinos do 
Brasil, do município e do SESI. 
Demonstraram grande valor pela 
unidade, que atende centenas de 
alunos em uma belíssima estrutu-

ra física e com um corpo docente 
qualifi cado.

O Vereador Vitório De Simo-
ni mostrou que também é contra 
essa atitude do governo federal e 
buscará apoio junto a líderes do 
governo e da indústria, para que 
tal medida não seja efetivada.



PÁGINA  02 A  GAZETA SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2015

EXPEDIENTE
Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-ME

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562

Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - Mtb nº 33.489
Jornalista: José Roberto Scandelai - Mtb nº 33.487
Redação, Administração e DEPARTAMENTO COMERCIAL: Avenida Gene-

ral Osório Nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
e-mails: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Fone: (0xx16)  3202.2636
http://www.jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito 
Impresso na Gráfi ca: 1ª PÁGINA - São Carlos/SP - Interpress Comunicações 

Editoriais Ltda. - CNP Nº 60.394.848/000l-74 - Avenida São Carlos Nº 1.799 -  
Telefone: (16) - 3373-7373 - Departamento Comercial GIAN -.

Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Bairro Santana
CEP: 02036-022 - Fone: (011) 2971-1000
Distribuído nas cidades: Jaboticabal, Guariba, Monte Alto, Bebedouro, 

Taquaritinga, Taiuva,  Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodrigues, Fernando 
Prestes, Pradópolis, Barrinha, Pontal, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Dumont, 
Américo Brasiliense.

Matérias e/ou artigos assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo responsabilidade de seus autores.

José Fernando Stigliano

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

Gostar de alguém implica certa dose 
de otimismo. Quem gosta aposta nas qua-
lidades da pessoa e tende a ser compreen-
sivo em relação aos defeitos. O pessimis-
ta tem difi culdade para agir assim. É mais 
amargo, valoriza o lado ruim das coisas. 
De qualquer forma, não dá para ser oti-
mista o tempo todo, pois isso signifi caria 
viver fora da realidade. O ideal é balance-
ar as duas disposições.

O pensador inglês Samuel Johnson 

Otimistas têm mais facilidade para amar e também para viver o amor

(1709-1784) é pouco lido, mas uma de 
suas frases, de tanto ser repetida, con-
verteu-se quase num mantra: “O segundo 
casamento é o triunfo da esperança sobre 
a experiência!”. Trata-se de um dito para-
doxal: otimista, uma vez que se refere à 
esperança, e ao mesmo tempo pessimista, 
pois deixa no ar a ideia de que houve uma 
primeira experiência negativa. E a pala-
vra “triunfo” aponta para um confl ito que 
teria sido resolvido mais por júbilo exal-
tado do que pela consistente superação de 
eventuais dores.

Ora, a bem da verdade, sem boa dose 
de otimismo não haveria sucesso no 
primeiro, nem no segundo ou no quarto 
casamento, conjugalidades seriais tão 
comuns nos dias de hoje. O amor, em 
si, é uma aposta no valor, nas qualidades 
da outra pessoa, em detrimento de seus 
eventuais defeitos, que acabam por me-
recer compreensão generosa. Nesse sen-
tido, ele é uma vitória da suave tolerância 
sobre a aversão implacável. 

Então, você deve estar se perguntan-
do, só os otimistas amam? Eu diria que 
os otimistas são mais propensos a amar. 
O pessimista, quando um casal se sepa-

ra, exclama: “Não falei?”Gente assim 
pode até manter um relacionamento — 
de preferência com um otimista, senão, 
que inferno! —, mas o outro terá de su-
portar suas críticas, descrenças e amar-
guras. Já o otimismo facilita que duas 
pessoas fi quem juntas na alegria do 
amor e da vida a dois. Quando o clima 
fi ca difícil, frente às inevitáveis nuvens 
negras que rondam toda relação, em 
lugar de sucumbir às tormentas, os oti-
mistas pensam no dia de amanhã e nas 
coisas boas que desfrutam junto de sua 
cara-metade. Ainda que atingidos, não 
se afogam, aguentam até que o amor 
reencontre a calmaria. Por enxergarem 
o lado positivo de tudo, costumam estar 
sempre alegres e se refazem mais rapi-
damente das adversidades.

Mas não sejamos ingênuos com os 
otimistas! Herdeiros do professor Pan-
gloss, o célebre personagem do fi lósofo 
francês Voltaire (1694-1778), alguns são 
tão chatos que só um otimista — que pa-
radoxo! — seria capaz de suportá-los! 
Muitos pombinhos vivem numa realidade 
(ou fantasia) própria, com os pés longe do 
chão. Porém, insistir em que a vida seja 

bela — como no fi lme do italiano Ro-
berto Benigni (60) — é algo apropriado 
para iludir crianças em campos de con-
centração, mas não adultos na complexa 
quase guerra entre os sexos. O que eles e 
elas precisam perceber é que não há uma 
divisão assim tão estanque entre a visão 
pessimista e a otimista da vida amorosa: 
as duas concorrem o tempo todo, se al-
ternam e, não raro, se expressam simulta-
neamente. Quando o otimista ou o pessi-
mista tentam reinar absolutos, o primeiro 
não admitindo enxergar limites, desgastes 
e imperfeições da vida amorosa e o outro 
excluindo amargamente a sua parte gos-
tosa, romântica e reconfortante, aí, sim, a 
coisa se complica.

Atitudes otimistas ou pessimistas são 
frutos do temperamento inato de cada 
um, em complexa interação com as ex-
periências positivas ou negativas da vida, 
claro. É importante que saibamos qual é 
nossa predisposição para que ao menos 
tentemos dosar o seu impacto na vida 
amorosa. Pois amargura ressentida ou en-
tusiasmo desligado da realidade não são 
bons conselheiros nem do coração e nem 
da razão.

A bíblia fala de homem de pequena 
estatura que não mediu esforços para ver 
o Senhor Jesus passar. Ele só queria vê-

PEQUENA ESTATURA
Lo, mas a multidão o impedia. Então ele 
correu na frente e subiu numa fi gueira 
cheia de espinhos. Ele não se preocupou 
se iria machucar ou não, mas no coração 
dele só queria ver quem era Jesus. Esse 
homem chamava-se Zaqueu, e ele era um 
cobrador de impostos e vivia uma vida 
desonesta e sempre cobrava muito mais 
do que devia, e ninguém gostava dele. 
Mas quando ele ouviu falar de Jesus, 
Deus foi abrindo o coração dele e colocou 
um desejo de encontrar Seu fi lho Jesus. 
Ele fi cou pensando: como vou falar com 
Jesus, não sou um homem digno, tem 
muitas coisas erradas na minha vida, vivo 
roubando dos pobres, passo a perna nos 
mais fracos e sem conhecimento e toda 
a minha riqueza foi conquistada na de-
sonestidade, não sou merecedor de nada. 
As pessoas me odeiam e desejam a mi-
nha morte. Quando saio na rua, ninguém 

me cumprimenta, nem olham para minha 
cara, pelo contrário me amaldiçoam. Za-
queu pensou e repensou e disse: Bom, 
não tenho coragem de falar com Jesus, 
mas eu gostaria de vê-Lo e saber como 
Ele é.  Zaqueu viu uma multidão corren-
do de lado para outro e disse: O que está 
acontecendo? Alguém respondeu: É Je-
sus de Nazaré que está passando. Zaqueu 
tentou ver, mas não conseguiu, então ele 
lembrou que lá na frente tinha uma fi guei-
ra e Jesus tinha que passar por alí, aí dis-
se: Vou subir e ver quem é Ele. Para a sua 
surpresa, quando Jesus estava passando, 
o coração de Zaqueu fi cou tão alegre que 
o Senhor Jesus não pôde deixar de vê-lo 
alí em cima da fi gueira e olhou para ele 
e disse: Zaqueu, desce depressa, porque 
hoje me convém pousar em sua casa. 
As pessoas que estavam seguindo Jesus, 
disseram: Como Ele pode pousar na casa 

desse pecador. Zaqueu quase desmaiou e 
disse consigno mesmo, mas como? Sou 
pecador? Jesus disse: Hoje veio salvação 
para você e toda a sua família. Zaqueu 
entendeu que Deus estava lhe dando mais 
uma segunda chance. Ele não perdeu 
tempo, desceu falando: Senhor, eis que eu 
dou aos pobres, metade dos meus bens; 
e, se em alguma coisa tenho defraudado 
alguém, o restituo quatro vezes mais (Lu-
cas 191aos 10). Jesus quer fazer o mesmo 
na sua vida, não importa o quão longe 
você foi e mal que você tenha feito, Jesus 
está aqui, hoje, para lhe perdoar e lhe dar 
uma vida nova e um futuro brilhante na 
Sua presença e ao lado Dele por toda a 
Eternidade. Faça como Zaqueu, receba o 
Senhor Jesus em sua casa e na sua vida. 
Esta é a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Palavra. Diária-
mente  na GAZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

A partir de 2016, 1% da população 
mundial, que soma hoje - (Set/2015) – 7 
bilhões e 200 milhões de pessoas,  terá 
uma fortuna superior à renda dos outros 
99%. A riqueza mundial atingiu, em 
2013, US$ 241 trilhões. Isso signifi ca que 

REFLEXÃO - FALTA  SOLIDARIEDADE  PARA  DIMINUIR  AS  DIFERENÇAS

Brasil 

72 milhões de pessoas terão, em mãos, 
46% dessa fortuna, avaliada em US$  110 
trilhões. E a grande maioria da população 
mundial, 7 bilhões e 128 milhões de ter-
ráqueos, terá que sobreviver com os US$ 
131 trilhões restantes. 

Veja com esse mundo é injusto: se 
toda a riqueza da humanidade fosse di-
vidida igualmente entre as aproximada-
mente 7,2 bilhões de pessoas, cada um de 
nós teria um patrimônio de US$ 33.472 
( ou - com o dólar em torno de  R$ 4,00 
– mais ou menos, 133 mil Reais. Todos 
possuiriam o sufi ciente para viver com 
dignidade e, portanto, não haveria fome, 
criminalidade, migrações, mendigos, 
favelas, mortalidade infantil e, possivel-
mente, nem guerras. Viveríamos em um 
Planeta de paz e prosperidade.

Como a divisão dos 54% da riqueza 
mundial por 99% da humanidade tam-
pouco é equânime, a desigualdade se 
reproduz . Aqueles que têm o sufi ciente 

para viver não querem saber de questio-
nar os que integram o seleto grupo dos 
1% mais ricos. Preferem achar que fazem 
parte desse contingente microscópico.

No Brasil, a renda familiar triplicou 
entre 2000 e 2014. Graças ao gover-
no do PT, passou de US$ 7.900 para 
US$23.400 ao ano. Apesar disso, a 
desigualdade cresceu. No topo de 1% 
mais ricos do Planeta, há 296 mil bra-
sileiros.

É comum ver a classe média, que 
sobrevive com dignidade, fi car contra a 
distribuição de renda. Acredita  que traz 
perda de seus recursos. Não percebe que, 
com esta postura, em vez de ajudar a si 
própria, contribui com aquele 1% que se 
apropria da riqueza mundial.

A grande luta política e ideológica 
que a  humanidade deve travar, hoje em 
dia, é convencer os setores que conse-
guem sobreviver com dignidade a se 
unir os que não conseguem, para comba-

ter esse 1% que detém uma quantidade 
de recursos que, se fosse melhor distri-
buído, faria do Planeta Terra um lugar 
muito melhor. 

Como convencer os setores de ren-
da média que seus adversários não são 
os mais pobres, mas, sim, o contingente 
microscópico que concentra aqueles US$ 
110 trilhões? Não é fácil. O 1% em ques-
tão controla os governos, as comunica-
ções, as igrejas e até o ensino escolar, de 
forma que faz a cabeça dos 99% desde a 
infância.  

A miséria é humilhante. Causa revol-
ta, estimula a criminalidade, provoca mi-
grações, favorece o trabalho escravo, de-
sagrega famílias, e leva algumas pessoas 
a optarem pela violência para conseguir o 
que não pode ser obtido com o trabalho, 
pois as condições de disputar bons cargos 
no mercado são absurdamente desiguais.  

Refl exão  sobre texto do escritor Frei 
Beto 

Saiba quais são os benefícios da adoração
Por meio da adoração, entramos no coração misericordioso de Jesus

A adoração suscita em nós compro-
misso e nos leva a dar passos concretos 
na direção do outro com gestos de amor, 
perdão, reconciliação e acolhida. Ela nos 
ajuda a lançar fora todo e qualquer jul-
gamento.

Deus quer que nossa vida dê uma gui-
nada por meio da adoração, a fi m de que 
sejamos levados a entrar no coração mi-
sericordioso de Jesus, para assim sermos 
expressão da Sua misericórdia.

Os olhos do Senhor estão voltados 
para nós. Ele nos prometeu: “Meus olhos 
estarão abertos e meus ouvidos atentos 
à oração feita neste lugar. Pois agora es-
colhi e santifi quei esta Casa dedicada ao 
meu nome para sempre. Meus olhos e 
meu coração estarão nela todo o tempo. 
” (2 Cr 7,15-16).

Seu irmão,

Analisando criticamente a “história”, 
veremos que, desde seu primitivismo, 
sempre se manifesta em disputas fero-
ses para ver quem é que sai vencedor... 
e... pobres dos derrotados!!! Ainda hoje, 
nos civilizados encontram-se ferozes dis-
cidências, divisões, cismas, “partidos” 
abrindo “gargantas” para clamar ao mais 
alto dos céus: “EU SOU EU! O OUTRO 
É RESTO”. SENTIMOS A FALTA DE 
UMA “ÉTICA”  geradora de harmonia 
universal iluminando o individual e o so-
cial, seja na política, na religião, na eco-
nomia, na cultura! O “manda” é a “LEI 
DO EGOÍSMO”. Indivíduos e grupos 

AFINAL, “PARAISÓPOLIOS” É UM SONHO?
humanos clamam: “EU SOU O CARA”! 
A consequência é uma só: de um lado 
os “felizardos” PROPRIETÁRIOS DA 
VERDADE”; de outro, os considerados 
“degradados”: e no “centro” os esper-
talhões construtores de “PARAISÓPO-
LIS”. Todos rejeitam a possível cirurgia 
da “VERDADE”, que  sempre parece 
“dolorosa”. Mas abrem-se falsas “estra-
das” ou melhor “portinholas de fundo” 
que facilitam viagens em “pulmann” ou 
“cabine de luxo”. Aos que, por força de 
“reis(?)” permanecem no “aeroporto” 
sacudindo “bandeirinhas” de despedida! 
Existe “alguém” que abortou para revelar 
os verdadeiros valores, a autêntica felici-
dade destinada aos “pobres em espíritos”. 
Cuidado porém com os “espertalhões”, 
aproveitadores da ingenuidade alheia 
para maquinar “iscas” fi sgadoras!

Faz-se necessário então um exercício 
mental interno e prolongado para superar 
as armadilhas. Não sejamos ingênuos. 
Somos racionais, dinamizados por natu-
reza. Não podemos transformarmo-nos 
em últimos de qualquer violência: fi sí-
ca, mental, espiritual. Diziam os sábios: 
“violenta non durant” (a violencia não 
gera durabilidade). Tudo o que é violento 
é ilusório: coração, alma, simpatia, amor 
transparente fazem-nos abrir os braços, 
gesto verdadeiro do amor. Esta verdade 
“alguém” viveu, proclamou e ensinou, 
pois o AMOR VERDADEIRO É A MAIS 
PROFUNDA RAZÃO DE VIVER!

Eternos caminhos que percorremos 
juntos para encontrar a felicidade. Apesar 
de vivermos em  mundos opostos, somos 
fi lhos de Deus.

Tudo nasce, cresce e se desenvolve 
para evoluir, crescendo lentamente, pois 
a difi culdade encontrada é lentamente 
acrescida com o conhecimento que se 
encontra colocado nos princípios ditados 
em páginas do livro da verdade, grava-
do em letras e tratados que se servem 
de princípios lógicos e verdadeiros, até 
certo ponto, ocasionando controvérsias e 
divergências, que muitas vezes trazem a 
incredulidade.

Os encontros são notórios e certos, 
onde vivemos num mesmo mundo, cer-
cado de diferenças, acertos e reparos, 
que lutamos para vencer a ignorância. As 
atrações e afi nidades acontecem porque 
somos imortais em espírito. Acertos e de-
sacertos são programados para que tudo 
venha a ser delineado para o bem, dentro 
de muitas diferenças, onde nasce a luz da 
razão e do entendimento.

Tempos passaram,  mas que marcaram 

AMIGOS ETERNOS 
encontros de amigos que se conheceram e 
que conseguiram  acumular muito amor, 
carinhos e amizades. Amigos eternos, 
fi lhos da alegria de estarem juntos no 
convívio, poder ser útil e companheiros 
leais, sinceros e fi eis na ajuda, na dor e 
nas difi culdades, que a vida proporciona. 
Amigos de ontem que partiram e deixa-
ram saudades, um vazio repleto de lem-
branças, que fi caram marcadas dentro de 
todos os que compartilharam dos acon-
tecimentos e do relacionamento amigo e 
fraterno.

Somos eternos viajantes, em elos que 
lembram que fi caram nas recordações, 
hora alegres, hora tristes, nos instan-
tes, juntos da vida, que fi zeram estórias 
gravadas nos corações daqueles que são 
construtores de um mundo melhor. Tudo 
hoje é diferente, uma nova geração se 
avizinha no crescimento natural de no-
vos costumes, moldados de novos ideais, 
pensamentos e realizações. São jovens de 
uma nova era. Onde os antigos fi caram 
num mundo transitório dos que deixa-
ram este mundo, e dos que ainda estão 
na cidade, para contar o que foi o mundo 
de ontem. Mas estão abraçados na fase 
derradeira, no convívio com a família, 
junto de seu netos, que são os fi lhos do 
coração. JABOTICABAL “Cidade das 
Rosas”, da “Música”, que abraçou seus 
fi lhos de ontem, de hoje e de sempre, 
na imagem colorida de instantes felizes, 
que marcaram e que somos soldados de 
amor e guerreiros da fé, construtores da 
sabedoria, num alicerce da construção, da 
casa do perdão, da pureza, da humildade, 
que lembramos JESUS e agradecemos a 
DEUS pela vida, e seremos sempre, gra-
tos ao AMIGOS ETERNOS do saber e 
da vontade eterna de sermos felizes hoje, 
amanhã e sempre. “AMIGOS ETERNOS  
NUM ENCONTRO PARA SEMPRE”.

Dia 16 de outubro celebramos o Dia 
Mundial da Alimentação. O alimento é a 
condição essencial para a vida, principal-
mente para recuperarmos o ritmo de vida 
que vivemos atualmente.

O organismo gasta muita energia para 
manter suas atividades vitais. Para man-
ter uma alimentação saudável, o corpo 
necessita de uma dieta variada, na qual 
a defi ciência de um nutriente em certos 
alimentos seja compensada por sua pre-
sença em outros.

Nas últimas décadas, os alimentos in-
dustrializados ganharam força, diante do 
crescente número da população mundial 
e por sua facilidade no processo e no pre-
paro dos alimentos, difi cultando o acesso 
aos alimentos saudáveis.

A Secretaria de Agricultura e Abas-

Semeando Saúde
tecimento do Estado de São Paulo tra-
balha em duas frentes: criar tecnologias 
e inovações para garantir a qualidade da 
alimentação para o homem; e propor-
cionar para a sociedade uma visão mais 
abrangente sobre a indústria alimentar, 
por meio de dados técnicos e científi cos, 
contraponto os mitos, preconceitos e 
acusações divulgadas sobre os alimentos 
processados.

É possível manter o olhar crítico e 
fazer boas escolhas no supermercado. O 
primeiro passo é aprender a ler correta-
mente o rótulo dos produtos, evitando 
ingredientes açúcar, o teor de sódio e 
gordura.

Cuidar da alimentação é um hábito 
que precisa ser trabalhado constantemen-
te, principalmente entre as crianças.

Preocupada com isso, a nossa Co-
ordenadoria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios realizou a XXII Semana 
de Alimentação – Semeando Saúde, um 
evento técnico com o propósito de deba-
ter a importância da educação alimentar 
e nutricional.

Uma parte da programação foi dire-
cionada especialmente para os cuidados 
com a alimentação dos jovens. Técnicos 
da Secretaria, que atuam na Codeagro de-
monstraram que alimentar-se bem pode 
ser saboroso e muito divertido.

A obesidade infantil é um fator que 
nos preocupa e precisamos combater. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE), atualmente 
uma a cada três crianças está pesando 

mais do que deveria.
O consumo em excesso de sal favo-

rece a obesidade. Um estudo publicado 
na revista científi ca Hypertension mostra 
que a cada grama extra consumido de sal 
o risco de obesidade aumenta em mais de 
25%, tanto em crianças quanto em adul-
tos.

As crianças obesas têm um elevado 
risco de se tornarem adolescentes e adul-
tos obesos, correndo o risco de terem sé-
rios problemas de saúde, como doenças 
coronárias, diabetes, problemas de co-
ração, pressão arterial elevada e mesmo 
certas formas de cancro.

As parcerias com entidades e funda-
ções também fazem com que os jovens 
tenham cada vez mais uma relação com 
meio ambiente e alimentação saudável, 
relacionando-os à saúde, cidadania e qua-
lidade de vida.

O Projeto Horta Educativa, desenvol-
vido em parceria com a Fundação Social 
de Solidariedade do Estado de São Paulo 
visa implantar hortas educativas, mes-
clando aulas teóricas e práticas, conceitos 
de Educação Ambiental, Nutricional e 
Valorização do Meio Rural via Horticul-
tura.

Essa atuação fortalece o trabalho edu-
cacional voltado à formação de valores 
sociais, culturais e alimentares compatí-
veis com a preservação da cultura do país, 
do meio ambiente e da promoção de hábi-
tos alimentares saudáveis.

Mas quando falamos em educação 
nutricional, o foco é na família. Os pais 

muitas vezes comem tão errado quanto as 
crianças, mas não se dão conta disso.

Por isso, a Secretaria disponibiliza 
uma série de publicações com dicas e 
receitas para uma dieta balanceada, com-
binando as variedades e quantidades ade-
quadas de alimentos. Para conhecê-las, é 
só acessar http://www.codeagro.sp.gov.
br/cesanshome/publicacoes/10.

Além disso, a nossa Feira de Orgâ-
nicos do Projeto Bom Preço do Agri-
cultor possibilita que os consumidores 
da cidade de São Paulo possam adquirir 
alimentos orgânicos e saudáveis. A feira 
fi ca localizada ao lado da estação Jaba-
quara do Metrô da capital paulista, todas 
as sextas-feiras.

A iniciativa da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento atenderá a deman-
da por orgânicos e oferecer um produto 
mais acessível, adquirido diretamente do 
produtor e sem a ideia de que são itens 
muito caros.

Em sua maioria, a produção exposta 
na feira é proveniente pequenos produ-
tores, em sua grande maioria, o que vai 
diretamente de encontro ao objetivo do 
Bom Preço do Agricultor: articular ações 
para desenvolver a economia regional, 
agregando valor à pequena e média pro-
dução de hortifrutigranjeiros, bem como 
de produtos agropecuários e agroindus-
triais.

Se alimentar bem é mudar hábitos. 
Pequenas mudanças hoje farão a dife-
rença no futuro. Respeite e cuide do seu 
maior patrimônio: a vida!

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

Realizado domingo, dia 
04/10, reuniu vários atletas 
da cidade  e região. Elite e 
Amadores, um circuito rápi-
do de duas voltas. Teve como 
Campeã na Elite Feminino 
a Atleta da FAE Jaboticabal 
Lusuelen Domingues, que 
vem nos representando em 
vários campeonatos da re-
gião. Lusuelen Domingues 
agradece as pessoas que par-
ticiparam e foram prestigiar 
o evento na UNESP

Seus patrocinadores : 
Ruwal Motos, Rober lux Bra-
sil , Domestic Brasil, Consul-
tor Independente Herbalife 
Flávio Cintra, Pro Bike Equi-
pamentos, Conan Móveis.

2º Circuito UNESP de Mtb em Jaboticabal
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Brasil bate Venezuela e se recupera 
de derrota em estreia

Foram necessários 36 segundos de 
jogo para a Seleção levantar a torcida 
cearense das arquibancadas. Luiz Gus-
tavo fez o desarme no meio-campo e 
lançou Willian na frente. O meia do 
Chelsea bateu fi rme e contou com a 
desatenção do goleiro Baroja para abrir 
a contagem.

A Seleção voltou a criar outra boa 
oportunidade aos 12 minutos. Filipe 
Luís acertou cruzamento da esquer-
da e Ricardo Oliveira concluiu para 
grande defesa de Baroja. O artilheiro 
do Santos mostrou vontade no ataque 
e se movimentou com frequência para 
puxar a marcação. Mas, mesmo com 
maior volume de jogo, o Brasil voltou 
a apresentar defi ciências no setor de 
criação e deixou de explorar a fragi-
lidade defensiva da Venezuela como 
deveria.

Aos 30 minutos, Douglas Costa 
partiu livre para dentro da área e aten-
deu aos gritos de Oscar para tocar em 
vez de chutar. O camisa 11 se entregou 
à marcação rival e não conseguiu al-
cançar o passe. Aos 32, Daniel Alves 
teve a oportunidade em cobrança de 
falta, mas mandou direto para a linha 
de fundo. A Venezuela, então, ganhou 
espaço e esboçou uma pressão. Aos 37 
minutos, Alisson não saiu bem na bola 
e só assistiu Chíchero cabecear com 
perigo para fora.

A brusca queda de rendimento le-
vou a torcida a vaiar a Seleção Brasi-
leira. Parte dos presentes respondeu ao 
protesto com aplausos, o que parece 

ter motivado o time canarinho a voltar 
para o jogo. Aos 41 minutos, o lateral 
Filipe Luís avançou pela esquerda e to-
cou para dentro da área. Oscar aplicou 
um belo corta-luz e deixou a bola limpa 
para Willian. O meia enfi ou a bomba e 
acertou o ângulo do goleiro venezue-
lano.

O Brasil voltou do intervalo me-
lhor em campo e acertou o travessão 
da Venezuela com Douglas Costa, aos 
sete minutos. Luiz Gustavo, logo em 
seguida, chutou com perigo, mas man-
dou direto para fora. A Venezuela res-
pondeu aos 13, em cabeçada de Seijas 
defendida por Alisson. Na sequência, 
Oscar foi lançado em velocidade, mas 
tentou aplicar o drible dentro da área e 
acabou desarmado antes da fi nalização.

Foi aos 19 minutos que a Venezue-
la descontou. O time aproveitou mais 
uma bola aérea para vencer Alisson 
com o meia Santos. A melhora no ren-
dimento do Brasil só foi possível com 
a entrada de Lucas Lima no lugar de 
Oscar. O time ganhou mais volume de 
jogo e chegou ao terceiro gol aos 28 
minutos. Ricardo Oliveira recebeu cru-
zamento de Douglas Costa e concluiu 
sem chances de defesa para Baroja. 
Para a alegria da torcida, Dunga ainda 
colocou Kaká e Hulk na sequência do 
segundo tempo.

Na reta fi nal da partida, aos 41 mi-
nutos, Lucas Lima mostrou que tem 
condições de ser titular da Seleção e 
fez bela jogada pela direita. O meia do 
Santos passou como quis pela marca-

ção e cruzou fechado para a área, mas 
os atletas canarinhos não conseguiram 
concluir ao gol. Aos 46, a última chan-
ce criada por Daniel Alves esbarrou na 
zaga rival e saiu pela linha de fundo.

Brasil 3 x 1 Venezuela 
Local : Estádio Castelão, em For-

taleza (CE). Data: 13 de outubro de 
2015, terça-feira. Horário: 22 horas (de 
Brasília). Público: 38.970. Renda: R$ 
2.722.220,00 

Árbitro: Darío Ubriaco (Uruguai) 
Assistentes: Carlos Pastorino e Ni-

colás Taran (ambos do Uruguai) 
Cartões amarelos: Douglas Costa 

(Brasil); Oswaldo Vizcarrondo, Roberto 
Rosales e Arquímedes Figuera (Vene-
zuela) 

Gols: 
Brasil: Willian, aos 36 segundos e 

aos 41 minutos do primeiro minuto, e 
Ricardo Oliveira, aos 28 minutos do 
segundo tempo 

Venezuela: Christian Santos, aos 19 
minutos do segundo tempo

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Mi-
randa, Marquinhos e Filipe Luís; Luiz 
Gustavo, Elias, Oscar (Lucas Lima), 
Willian e Douglas Costa (Kaká); Ri-
cardo Oliveira (Hulk). Técnico: Dunga

Venezuela: Alain Baroja; Roberto 
Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, Fer-
nando Amorebieta e Gabriel Cíchero; 
Tomás Rincón, Alejandro Guerra (Ar-
químedes Figuera), Christian Santos, 
Luis Seijas (César González) e Ronald 
Vargas (Jhon Murillo); José Rondón. 
Técnico: Noel Sanvicente

Venezuela : Alain Baroja; Roberto Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, Fernando Amorebieta e Gabriel 
Cíchero; Tomás Rincón, Alejandro Guerra (Arquímedes Figuera), Christian Santos, Luis Seijas (César 
González) e Ronald Vargas (Jhon Murillo); José Rondón. Técnico : Noel Sanvicente

Argentina fi ca no zero contra 
Paraguai e segue sem vencer

Local : Estádio Defensores del 
Chaco, em Assunção (Paraguai) 

Data: 13 de outubro de 2015 (Ter-
ça-feira) 

Horário: 21h (de Brasília) 
Árbitro: Andres Cunha (Uruguai) 

Paraguai : Anthony Silva, Bruno Valdez, Paulo da Silva, Pablo Aguilar e Samudio; Víctor Cáceres, 
Ortigoza (Aranda), Ortiz e Derlis González (Óscar Romero); e Edgar Benítez; Lezcano e Lucas Barrios 
(Santander). Técnico : Ramón Díaz

Assistentes: Maurício Espinosa 
(Uruguai) e Miguel Nievas (Uru-
guai) 

Cartões Amarelos: Bruno Valdez 
e Santander (Paraguai); Zabaleta, 
Funes Mori (Argentina)

Argentina: Romero, Zabaleta, 
Otamendi, Funes Mori e Emmanuel 
Mas; Kranevitter, Mascherano e 
Pastore (Lamela); Lavezzi (Gaitán), 
Tevez (Dybala) e Di María. Técnico: 
Gerardo Martino.

Uruguai se impõe contra Colômbia 
e alcança segunda vitória

 Mesmo sem jogadores impor-
tantes como os atacantes Luis Su-
árez e Edinson Cavani, o Uruguai 
conquistou duas vitórias nas duas 
primeiras rodadas das Elimina-
tórias para a Copa do Mundo de 
2018. Na noite de terça-feira, a Ce-
leste fez 3 a 0 na Colômbia no Está-
dio Centenário, em Montevidéu, e, 
após superar a Bolívia por 2 a 0 na 
estreia, se manteve 100% no início 
da busca por uma vaga no próximo 
Mundial.

Uuruguai 3 x 0 Colômbia 
Local: Estádio Centenário, em 

Montevidéu (Uruguai) 
Data: 13 de outubro de 2015, 

terça-feira 
Horário: 20h (de Brasília) 
Árbitro: Heber Roberto Lopes 

(Brasil) 
Assistentes: Kleber Gil e Bruno 

Boschilia (ambos do Brasil) 
Cartões amarelos: Corujo (Uru-

guai); Jeison Murillo, Castillo (Co-
lômbia) 

Cartão vermelho: Cuadrado (Co-
lômbia) 

Gols: Godín, aos 33 do primeiro 
tempo; Diego Rolán, aos 5 e Abel 

Hernández, aos 42 minutos do se-
gundo tempo

Uruguai: Muslera; Maxi Pereira, 
Giménez, Godín e Cáceres (Lodei-
ro); Carlos Sánchez (Abel Hernán-
dez), Mathías Corujo, Álvaro Gon-
zález (Nahitan Nández) e Álvaro 
Pereira; Stuani e Diego Rolán. Téc-
nico: Celso Otero

Colômbia: Ospina; Arias (Falcao 
García), Zapata, Murillo e Fabra; 
Guarín (Macnelly Torres), Carlos 
Sánchez, Cardona e Cuadrado; Teo 
Gutiérrez (Castillo) e Carlos Bacca. 
Técnico: José Pékerman.

Colômbia: Ospina; Arias (Falcão García), Zapata, Murillo e Fabra; Guarín (Macnelly Torres), Car-
los Sánchez, Cardona e Cuadrado; Teo Gutiérrez (Castillo) e Carlos Bacca. Técnico: José Pékerman

Ataque garante vitória apertada 
do Chile sobre Peru

Peru 3 x 4 Chile 
Local: Estádio Nacional do 

Peru, em Lima 
Data  13 de outubro de 2015, 

terça-feira 
Horário  23h30 horas (de Bra-

sília) 
Árbitro: Néstor Pittana (Ar-

gentina) 
Cartões amarelos: Zambrano 

(Peru); Isla e Marcelo Díaz (Chi-
le) 

Cartões vermelhos  Christian 

Cueva (Peru) 
Gols : 
Peru: Farfán, aos nove e aos 

34 minutos do primeiro tempo, e 
Paolo Guerrero, aos 44 minutos 
do segundo tempo 

Chile: Alexis Sánchez, aos 
seis e aos 43 minutos do primeiro 
tempo, e Eduardo Vargas, aos 40 
minutos do primeiro tempo e aos 
três do segundo tempo

Peru: Gallese; Advíncula, 
Zambrano, Ascues e Youtún; 

Ballón, Lobatón (Reyna) (Joel 
Sánchez), Carrillo (Tapia) e 
Christian Cueva; Farfán e Paolo 
Guerrero. Técnico: Ricardo Ga-
reca

Chile: Cláudio Bravo; Isla, 
Gary Medel, Gonzalo Jara e 
Mena; Marcelo Díaz (Fran-
cisco Silva), Mark González, 
Vidal (Felipe Gutiérrez) e Val-
divia; Alexis Sánches e Vargas 
(Orellana). Técnico: Jorge Sam-
paoli.

Peru : Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues e Youtún; Ballón, Lobatón (Reyna) (Joel Sánchez), 
Carrillo (Tapia) e Christian Cueva; Farfán e Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

Saiba quais são os benefícios da adoração

Corinthians 1 x 0 Ponte Preta - O Fim do Jejum (1977)
O jogo da libertação. Esse é o mais 

merecido título que podemos dar a essa 
partida.

A torcida corintiana enche o Morum-
bi, no dia 13 de outubro, para ver aquele 
que seria o jogo da libertação, do fi m do 
jejum de títulos, que já durava 22 anos, 
oito meses e seis dias.

Começa a partida e logo de cara, aos 
16 minutos, mais de 80 mil corintianos 
vêem o perigoso atacante Rui Rei re-
clamar com o juiz Dulcídio Wanderley 
Boschillia e ser expulso. Quem temia por 
uma nova tragédia passou a fi car mais 
aliviado.

Mesmo precisando de um empate no 
tempo normal e na prorrogação, o Corin-
thians foi para cima da Ponte. Geraldão, 
artilheiro do Timão naquele campeonato 
com 24 gols, quase abre o placar aos 39 
minutos, após aproveitar um cruzamento 
de Vaguinho.

Chega o segundo tempo. Os dois ti-
mes entram nervosos e muito cautelosos. 
O medo de tomar um gol fez com que as 
equipes fi cassem apenas se defendendo. 
Em raros contra-ataques, o perigo apare-
cia. Em um deles Dicá, da macaca, cabe-
ceia livre na área. Para fora.

Assustado, o técnico Brandão se le-
vanta e manda o time para o ataque. Aos 

36 minutos, Zé Maria bate uma falta pela 
direita. A bola percorre toda a peque-
na área e vai parar no pé de Vaguinho, 
que, de bico, chuta a bola no travessão 
do goleiro Carlos. Na volta, ela quica no 
chão e sobe para Wladimir cabecear. Em 
cima da linha, Oscar, também de cabeça, 
salva. Mas no rebote, a bola sobra para o 
pé direito de Basílio. O meia, com toda 
a força, faz então o esperado gol. Festa 
no Morumbi. Restavam apenas 8 minu-
tos. Nessa hora, não havia mais esquema 
tático. Pouco antes de acabar, Oscar e 
Geraldão, que foi o artilheiro do campeo-
nato com 24 gols, brigam e são expulsos. 
Aos 46, Dúlcidio pede a bola e encerra a 
partida: o Corinthians é campeão. Fim do 
jejum. Fim do sofrimento.

A torcida invade o campo e come-
mora com os seus ídolos. Brandão é 
carregado no colo, o presidente Vicente 
Matheus perde os sapatos, os jogadores 
fi cam quase nus.

O coro de “é campeão” toma conta 
da noite paulista e invade a madrugada. A 
partir daí, surge um novo Corinthians. Aca-
baram-se os traumas e o time volta a ser o 
bom e velho vencedor. O gol de Basílio foi 
o mais importante da história corintiana. 
Veja seu depoimento sobre o jogo:

“A terceira partida da fi nal do Paulis-

tão de 77 foi a melhor que nós fi zemos 
no campeonato. Jogamos determinados, 
fomos pacientes e também atrevidos. 
Tanto que, mesmo precisando do empa-
te, fomos para cima da Ponte Preta. No 
primeiro tempo merecíamos ter feito uns 
dois ou três gols. Na segunda etapa, o 
jogo fi cou equilibrado até o gol. O lan-
ce saiu de uma bola parada e eu, depois 
do bate-rebate, fi z o gol de direita e cor-
ri para a galera. Após o jogo, queríamos 
dar a volta olímpica, mas foi impossível. 
Pouco importa. O que valeu mesmo foi a 
festa e o fi m do jejum.”

Veja mais detalhes em “Títulos - 
Campeão Paulista de 1977”.

FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS: Tobias, Zé Maria, 

Moisés, Ademir e Wladimir; Ruço, Ba-
sílio e Luciano; Vaguinho, Geraldão e 
Romeu. Téc.: Oswaldo Brandão

PONTE PRETA: Carlos, Jair, Oscar, 
Polozi e Ângelo; Wanderlei, Marco Au-
rélio e Dicá; Lúcio, Rui Rei e Tuta (Par-
raga). Téc.: José Duarte

Local: Estádio do Morumbi - São 
Paulo (RJ). Data: 13/10/1977

Árbitro: Dulcídio Wanderley Bos-
chillia (). Público: 86.677. Renda: Cr$ 
3.325.470,00. Gol: Basílio (36 - 2º

Os jogadores da Ponte Preta em pé (da esquerda para a direita): Odirlei, Jair Picerni, Vanderlei, 
Oscar, o goleiro Carlos e Polozi. Agachados: Lúcio (o segundo da esquerda para a direita), Marco Au-
rélio, Rui Rei, Dicá e Tuta, antes da partida contra o Corinthians, válida pelas fi nais do Campeonato 
Paulista de 1977.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Den-

tro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim 
que receber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais to-
dos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, Vós que me concedeis 
o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. A 
Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu quero humildemen-
te agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confi rmar mais uma vez a 
intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação 
material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os 
meus irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém. 

Obrigado (a) por Vossa infi nita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA 
NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

Continuando nesta semana com a 
compilação de trechos do Livro “A CHA-
VE DA PORTA DO CÉU”, apresentamos 
abaixo, informações de alto valor didáti-
co que emoldurarão nossas humildes ex-
planações para melhor entendimento do 
que é o ESPÍRITO – e os FATOS sobre a 
VIDA DUPLA ou de que SOMOS UNOS 
COM DEUS, cuja mensagem me foi ca-
nalizada pelo nosso Irmão Thomé ou São 
Thomé, como queiram. 

– ESTAMOS LIGADOS DIRETA E 
CONSTANTEMENTE COM A DIVIN-
DADE.

Esta oportunidade é deveras útil para 
que possamos transmitir alguns conheci-
mentos ao povo da Terra, os quais care-
cem da Luz Celestial.

É deveras importante deixar esclare-
cido um tema que passa despercebido da 
maioria dos viventes deste planeta. Mas 
não se pode almejar algo a mais do que 
aquilo que perpassa através da plêiade 
que aqui se instalou há mais de 8.000 
anos e que vive um ciclo o qual já está 
se fi ndando.

Gostaria de deixar bem esclarecido, 
que o maior e mais importante Foco de 
Luz que um ser encarnado pode depre-
ender, é sobre o ambiente em que per-
lustram, e que seja entendido e vivido 
tal qual ele realmente é: que os bondosos 
irmãos possam perceber que a vivência 
quotidiana terrena é vivida  “pari-passu”, 
com  a vida vivida nas camadas superio-
res das Esferas Maiores, enquanto aqui 
vamos caminhando e trabalhando sob 
a pesarosa atmosfera característica do 
mundo das formas.

Então é importantíssimo esclarecer 
que o fundamental, o primordial, porque 
não dizer, o primário dos conhecimen-
tos que uma entidade encarnada precisa 

SOMOS UNOS COM DEUS
se inculcar é de que vivemos em clima 
constante, repito, “pari-passu” para ob-
tenção de um conhecimento maior. Mais 
explicitamente falando, vou resumir 
tudo isso, ao mesmo tempo abrindo a luz 
como num prisma, para elucidar que EN-
QUANTO OS ENCARNADOS VIVEM 
A SUA VIDA TERRENA DEVEM VI-
VER TAMBÉM, A VIDA ESPIRITUAL, 
PORQUE ELA EXISTE, ELA ESTÁ AÍ, 
NÃO HÁ ALTERNATIVA, POIS ESSA 
CONDIÇÃO FOI ESTABELECIDA 
PELO NOSSO PAI CELESTIAL, por 
isso, podem os incrédulos não obstarem 
atenção maior ao que se lhes passa ao 
derredor, porém, a vida se compraz, se 
coaduna dentro da mais absoluta reali-
dade, em duas linhas paralelas e simul-
tâneas: 

O CONVÍVIO DA VIDA TERRENA 
ESTÁ INTIMAMENTE LIGADO À 
VIDA DAS ESFERAS ESPIRITUAIS.

Estamos assim, queiramos ou não, 
vivendo a vida na Terra completamente 
atados à Divindade.

E o que é a DIVINDADE? São os 
“FILAMENTOS de ENERGIAS CÓS-
MICAS”, que formam o “CONJUNTO 
DE ENERGIAS CÓSMICAS”.

Cada fi lamento de energias cósmicas 
une-se ao corpo físico e, portanto, cami-
nha junto, anexado, tal qual - para se ter 
uma ideia aproximada, comparativamen-
te, é como um ônibus elétrico, que tran-
sita pelas vias públicas  através dos seus 
motores cuja energia, sendo obviamente, 
a elétrica, essa energia é recebida pelos 

motores  através dos cabos elétricos, com 
os quais mantém uma interligação direta 
que é feita através do varão intermediá-
rio.

Portanto, a locomoção do veículo se dá 
em conjunção direta com a energia, sendo 
que, se essa energia  elétrica for interrom-
pida automaticamente o veiculo para.

Assim é com o Espírito. Estando en-
carnado está diretamente ligado aos FI-
LAMENTOS CÓSMICOS. Assim sendo, 
consciente ou inconscientemente, qual 
seja, agindo somente dentro dos parâ-
metros da atual convivência terrena, dis-
pondo ou não de tal conhecimento, essa 
ligação é direta e constante.

Portanto é de se poder compreender 
com a maior clareza que na vida terre-
na o espírito encarnado trabalha dentro 
da esfera também terrena, ou seja, de 
vibrações próprias desta esfera física, 
MAS PARALELAMENTE está sob os 
auspícios das Esferas Superiores, isto é, 
dentro das vibrações próprias das Esferas 
Espirituais.

Daí, devermos estar cientes e convic-
tos de que essa situação, ou seja, a nos-
sa vida na Terra, tem que ter, por parte 
de cada ser encarnado, a ideia exata de 
que também precisa ABRIR OS OLHOS 
PARA A VIDA PARALELA QUE FAZ 
PARTE DO SEU SER.

Esta insistência em querer inculcar na 
mente de cada um a realidade da VIDA 
DUPLA, mesmo parecendo ser uma vida 
única, só é assim interpretada por obra 
exclusiva da falta de uma abordagem que 

já deveria ter sido mais profundamente 
transmitida pelas religiões que se espa-
lham pelo Planeta Terra.

Esta é uma lição primordial, para que, 
a partir de agora, quem desta mensagem 
puder tomar conhecimentos, consiga re-
almente colocar dentro de sua “Visão 
Espiritual” a  realidade da Vida Dupla, 
que o encarnado leva em sua caminhada 
pela face da Terra, obscurecida que está, 
pois que envolto se encontra pela massa 
de carne.

Precisa pensar que, tal qual estivesse 
sem a massa de carne, ele já está interli-
gado com a Esfera Espiritual.

Veementemente, pois, quero mani-
festar minhas mais profundas, incutidas 
e comoventes sublevação destas minhas 
alusões, sobre a obtenção de cada um de 
vós, meus queridos irmãos, possam daqui 
por diante caminhar pela Terra sabendo 
que automaticamente estão caminhando 
pelo mundo extra-físico, e isto paralela-
mente. Mas vivido realmente com a cons-
ciência aberta, franca, totalmente voltada 
para esta realidade, sempre, porém dentro 
da mais perfeita consciensibilidade de 
que tal fato é real, é natural, faz parte do 
Reino de Deus!

Assim me despeço, agradecendo a to-
dos quantos destas estas linhas tomarem 
conhecimento das informações deixadas 
sob o mais alto teor de amor e dedicação. 
Assim me despeço.  

Este vosso irmão THOMÉ.
LUZ & PAZ
Visite o site: www.aterceiravisao.

com.br

TALENTO DE JABOTICABAL CONQUISTA OURO EM 2º CAMPEONATO 
REGIONAL DE KARATÊ 

Jovem atleta conquistou três medalhas de ouro na competição realizada na cidade paulista de Ribeirão Bonito

O atleta Lucas da Silva Santos, pa-
trocinado pela Prepara Cursos Jabotica-
bal, que integra a maior rede de cursos 
profi ssionalizantes do país, o Grupo 
Prepara, acaba de conquistar três meda-
lhas de ouro na 2ª Edição do Campeo-
nato Regional de Karatê, na categoria 
acima de 14 anos. A competição foi re-
alizada no último dia 16 de agosto, nas 
instalações do Ginásio de Esportes Blo-
ta Junior, em Ribeirão Bonito, interior 
de São Paulo. 

Para ele o patrocínio da Prepara Cur-
sos é uma forte motivação à sua perma-
nência no esporte. “Eu pratico uma mo-
dalidade esportiva que ainda não é tão 
reconhecida no país. Além disso, tenho 
muitos gastos mensais com alimentação, 
treinamentos e viagens, que meus pais 
não podem custear, infelizmente. É extre-
mamente gratifi cante poder contar com o 
apoio de uma empresa que acredita em 
meu potencial”, explica o atleta. 

O atleta já traz em sua bagagem duas 
medalhas de ouro e uma de prata, con-
quistadas em campeonatos disputados no 
Brasil e recentemente, ele participou da 
15ª edição do Campeonato Sul-America-
no de Karatê 2015, categoria Sub14, em 
Santiago do Chile. De origem humilde, 

Lucas não teve uma vida fácil, mas é nos 
pais que busca apoio emocional. “Meu 
primeiro encontro com o esporte foi em 
uma escola de artes marciais de Jabotica-
bal e, desde então, passei a disputar cam-
peonatos brasileiros”, explica o jovem. 

E o atleta já está em concentração 
para o Campeonato Brasileiro de Karatê 
2015, que acontece neste mês de outubro, 
em Joinville, Santa Catarina. “O Lucas é 
um esportista muito promissor. É extre-
mamente gratifi cante colaborar com um 
atleta que luta pelos próprios sonhos. 
Tenho certeza que, muito em breve, ele 
alcançará reconhecimento mundial”, 
contemporiza Alexandre Petronilho, di-
retor da unidade da Prepara Cursos de 
Jaboticabal.

Há dez anos a Prepara Cursos Jabo-
ticabal oferece qualifi cação profi ssional 
à população, com um portfólio de mais 
de 80 cursos. Cerca de 5.000 alunos já 
se formaram na escola, que, atualmente, 
possui 500 alunos ativos.  Além disso, a 
unidade apoia, frequentemente, ações so-
ciais na região e bairros do entorno. 

Sobre a Prepara Cursos
A Prepara Cursos, que foi a primei-

ra rede a ser criada pelo Grupo Prepara, 
oferece mais de 80 cursos profi ssionali-

zantes e conta com mais de 500 unida-
des. A rede já formou mais de 1 milhão 
de alunos em todo o país. Além de con-
tribuir para a formação de jovens de todo 
o Brasil, a Prepara Cursos ainda os auxi-
lia por meio do Programa Mais Empre-
gos, na busca pelo primeiro emprego ou 
por uma colocação melhor no mercado 
de trabalho.

O Programa Mais Empregos atua 
como um facilitador entre empresas que 
procuram profi ssionais qualifi cados e 
candidatos em início de carreira que bus-

cam uma oportunidade no mercado. Com 
essa iniciativa, a rede já benefi ciou mais 
de 100 mil pessoas em todo país.

A Prepara Cursos é uma marca pre-
miada no mercado nacional. Por três 
anos, foi eleita pela revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negó cios a melhor 
franquia do Brasil e, em 2015 conquis-
tou pelo sétimo ano consecutivo, o Selo 
de Excelência em Franchising - SEF, da 
Associação Brasileira de Franchising 
(ABF).

www.prepara.com.br

É trabalhando a temática da leitura, 
discutindo sua importância, explicitando 
a compreensão crítica da alfabetização e 
do papel de uma biblioteca popular que 
teremos, de fato, motivos para comemorar 
em outubro a Semana Nacional do Livro 
e da Biblioteca. A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria de educação, 
Cultura, Esporte e Lazer (Secel) acredita 
que a leitura é fundamental para provocar 
mudanças. Boas mudanças! Neste sentido, 
o Departamento de Cultura promove de 19 
a 23 deste mês a nossa Semana do Livro, 
com sorteios diários de livros e brindes.

Para celebrar em Jaboticabal a V 
Semana do Livro e da Biblioteca, que 
nesta edição traz como homenageado o 
escritor Clóvis Roberto Capalbo, a Bi-
blioteca Municipal “Júlia Luiz Ruete” 
desenvolverá atividades culturais, entre 
as quais se destacam palestras, conta-
ção de estórias, declamações, exibição 
de fi lmes históricos e apresentações ar-
tísticas. 

Confi ra a programação da V Semana 
do Livro e da Biblioteca “Clóvis Roberto 

Clóvis Capalbo é homenageado na Semana do Livro 

Capalbo”:
19/10/2015 – SEGUNDA-FEIRA
9 horas - Abertura
9h15 - Teatro “Prazer da Leitura” - 

Companhia Expressão e Arte
Local: Biblioteca Municipal “Júlia 

Luiz Ruete”
20/10/2015 – TERÇA-FEIRA
9 horas - Declamação de Poemas - 

Pedro Pereira, escritor e poeta jabotica-
balense

9h30 - Contação de História - Gabriel 
de Lucca Trisoglio, escritor jaboticaba-
lense

Local: Biblioteca Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

21/10/2015 – QUARTA-FEIRA
9 horas - Contação de História  - Pro-

fessora Daiane Xavier
Local: Biblioteca Municipal “Júlia 

Luiz Ruete”
22/10/2015 – QUINTA-FEIRA
9 horas - Cine  Biblio - Curta-me-

tragem animado “Os Fantásticos Livros 
Voadores do Sr. Morris Lessmore”, ga-
nhador do Oscar 2012 como melhor 

curta-metragem. 
Local: Biblioteca Municipal “Júlia 

Luiz Ruete”
 23/10/2015 – SEXTA-FEIRA
 20h30 - Abertura
20h35 - Homenagem ao Clóvis Ro-

berto Capalbo, escritor jaboticabalense 
20h40 - Apresentação teatral - Com-

panhia Expressão e Arte
20h50 - Exibição do fi lme histórico 

do Centenário de Jaboticabal - 1928                                                                            
21h - Palestra: “A Importância dos 

Livros Históricos para as Futuras Gera-
ções”, Clóvis Roberto Capalbo

Local: Escola de Arte “Francisco Ber-
lingieri Marino”
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

#LETICIA 
VALERIO
D e p o i s 

de uma tem-
porada tra-
b a l h a n d o 
muito em 
Hong kong e 
Tailândia, a 
modelo  ara-
raquarense 
desembarcou 
no Brasil, 
esbanjando 
potencial e 
sua delicada 
e marcante 
beleza, que 
se distribui 
em 1,83 de 
altura.

Linda de 
viver, Leticia 
está com 20 
anos e in-
clui em seu 
c u r r i c u l o 
marcas de 
grande peso, 
i n c l u i n -
do  Georgio 
A r m a n i . A 
bela é repre-
sentada pela 
Ming Mana-
gement e CP 
Models. Será 
que veremos 
a estrela 
riscando a 
passarela do 
SPFW?

Vamos fi -
car de olho!

Foto: Már-
cio Amaral

BRUNO BETIOLI... desejamos um inesquecível momento a ser 
comemorado com brilhantismo, esperanças e conquistas, num fu-
turo promissor. FELICIDADES pelo dia 23!

GUSTAVO CONSTANTINO... que o seu aniversário do dia 19, 
seja marcado com a eterna LEMBRANÇA DA FELICIDADE. Pa-
rabéns pelo seu Aniversário!

Fernando Guedes Falanga... que o dia 19 tenha um toque es-
pecial, cheio de agradáveis surprêsas e cumprimentos. Presentes 
marcantes e o brilho da FELICIDADE. PARABÉNS!

MARCINHO RAMOS... que neste inesquecível dia 17, seja for-
talecido por esperanças duradouras, sonhos concretizados, equilí-
brio e perseverança. PARABÉNS!

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli

Está noite eu não dor-
mi... As outras também 
não durmo!

Só fi co pensando em 
você,

Todo tempo do mun-
do!

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

Em comemoração ao Dia da 
Criança e do Adolescente Especial, 
uma Lei de autoria da vereadora Dra. 
Andréa Delegada, realiza desde 2013 
palestras com o intuito de capacitar 
as pessoas que lidam com crianças e 
adolescentes especiais, bem como a 
todos os interessados no assunto.

Esse ano, por meio de uma gran-
de parceria com a Rede Social de 
Proteção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Jaboticabal, com 
o COMCRIAJA e a Câmara Muni-
cipal, será realizada uma palestra 
inédita na região: “Uma Sinfonia 
Diferente - um novo olhar sobre o 
espectro autista”.

A palestrante Ana Carolina 
Steinkopf é Musicoterapeuta e pos-
sui grande experiência com crianças 
autistas. Ela foi responsável pela 
criação do Primeiro Musical de 
Crianças com Autismo no Brasil, 
tornando-se conhecida nacional e 
internacionalmente depois da ma-
téria exibida pelo Fantástico em 20 
de setembro 2015 (vídeo disponível 
em: http://g1.globo.com/fantastico/
noticia/2015/09/brasil-tem-primei-
ro-musical-estrelado-por-criancas-
com-autismo.html).

“Estou muito feliz em poder rea-
lizar essa palestra em parceria com 

Dia da Criança e do Adolescente

a Rede Social, o COMCRIAJA e a 
Câmara Municipal. Sem dúvida, será 
uma noite de muito conhecimento e 
grandes emoções, já que a Ana Ca-
rolina realiza um belíssimo trabalho 
com crianças autistas. Por isso, conto 
com a presença de todos no dia 22 
de outubro, às 19h30min, na Câmara 
Municipal”, ressaltou Dra. Andréa 
Delegada.

Sobre a Palestrante:
Ana Carolina Steinkopf é violi-

nista, graduada em Musicoterapia 
pela Universidade Federal de Goiás-
UFG (2013). Durante a graduação 

foi monitora das matérias Música 
em Musicoterapia ministrada pela 
Dra. Tereza Raquel Alcantra-Silva e 
a matéria Clínica Musicoterápica mi-
nistrada pela Profª. Mestre Eliamar 
Fleury. Realizou estágios na APAE 
em Anápolis, atuando no Ambula-
tório de Estimulação Precoce e Casa 
de Eurípedes com menores em risco 
social. Foi presidente e fundadora 
do Centro Acadêmico de Musico-
terapia - CAMT-UFG, coordenou o 
4° Encontro Nacional de Estudantes 
de Musicoterapia no ano de 2012. 
Formou-se em violino na Escola de 

Música de Brasília 2009. Trabalhou 
na Clínica de Reabilitação Motora 
e Neurológica-Rehab até janeiro de 
2015, e atualmente atua na Clínica 
Estimular com crianças do espectro 
autista. Fundou e realizou o projeto 
Uma Sinfonia Diferente - primeiro 
musical brasileiro com crianças au-
tistas que foi apresentado no mês de 
setembro de 2015, o qual teve uma 
ampla repercussão nacional e inter-
nacional (com matéria exibida pelo 
Fantástico em 20 de setembro de 
2015).

Até às 15h do dia 10 de novembro 
de 2015, estarão abertas as inscri-
ções para o Vestibulinho 1º Semes-
tre/2016 da Etec de Jaboticabal. O 
candidato poderá fazer sua inscrição 
para cursos técnicos presenciais em 
administração ou serviços jurídicos. 
Serão oferecidas 35 vagas para cada 
curso.

O Ensino Técnico Profi ssionali-
zante é destinado aos alunos que já 
concluíram o ensino médio ou estão 
matriculados na 1ª, 2ª ou 3ª série do 
ensino médio em 2015 e pretendem 
ter a formação técnica em uma de-
terminada área de atuação.

Para se inscrever o candidato 
deverá seguir as seguintes etapas e 
períodos: 

1ª etapa - Preenchimento da Fi-
cha de Inscrição: até às 15h do dia 
10/11/2015, o candidato deverá aces-
sar o site www.vestibulinhoetec.com.
br, e preencher a fi cha de inscrição, 
fornecendo os seus dados pessoais e 

ETEC DE JABOTICABAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS TÉCNICOS

indicando a Etec, o curso e o período 
em que pretende estudar. 

2ª etapa - Pagamento da taxa 
de inscrição. A taxa de inscrição 
no valor de R$ 30,00 (trinta reais), 
deve ser paga em dinheiro, até o dia 
10/11/2015. Os candidatos podem 
fazer o pagamento na agência ban-
cária de sua preferência, durante o 
horário bancário, por meio do boleto 
impresso, gerado no ato da inscrição 
via site. 

É obrigatório o candidato ou seu 
representante legal, tomar conheci-
mento de todas as normas e proce-
dimentos indicados no Manual do 
Candidato, que está disponível no 
site www.vestibulinhoetec.com.br. 
Os interessados que não possuírem 
internet devem procurar o posto de 
inscrição na própria ETEC, locali-
zada na EE Aurélio Arrôbas Mar-
tins, na Rua São Sebastião, nº 294, 
Centro, Jaboticabal/SP, das 19h às 
22h.
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Por Armstrong Liberato

Muitas pessoas reconhecem o 
solo onde Nosso Senhor andou 
como solo sagrado, como os lu-
gares onde ele caminhou e pôs a 
planta de seu pé, mostrando para 
o mundo a misericórdia e amor 
incondicional de Deus para co-
nosco. Como o Santo sepulcro, 

VIVA NOSSA SENHORA
onde Ele foi colocado e ressus-
citou, também o sudário de Tu-
rim, a mortalha que O envolveu 
no sepulcro.O que dizer então do 
cálice que Ele bebeu na última 
ceia? Ou a lança que o feriu do 
lado, fazendo com que jorrasse 
água e sangue de seu corpo. E o 
maior símbolo do cristianismo. 
A cruz. Seria possível conside-
rar a cruz que Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, carregou, 
sofreu e nela foi morto, se dei-
xando usar por Deus para que 
todos vissem que o seu amor não 
têm limites. E assim as pessoas 
tivessem um roteiro para sua sal-
vação?

Certamente todos concordam 
que o solo, as vestes, o cálice, a 
lança, a cruz são objetos sagrados, 
pois estiveram ligados diretamen-
te no processo de salvação do ser 
humano.

E o ventre que gerou e carre-
gou Jesus?

Não pode  ser considerado sa-
grado?

Não sei se é possível imagi-
nar o tamanho do amor que Jesus 
sentia por Maria naqueles dias. 
Como será o sentimento de amor 
de Deus por sua mãe? Eu não con-
sigo imaginar.

Como então desrespeitar a mãe 
de Jesus.

Desrespeite a mãe do seu vizi-
nho, que às vezes você nem tem 
muita amizade, e verá o que acon-
tece. 

E a mãe de Jesus, será que Ele 
sorri e se alegra quando Vê pesso-
as ofendendo e negando o amor, 
devoção e paixão de Sua mãe?

Acho que não.
A função das religiões é religar 

o ser humano a Deus.
Independente de igreja, Deus é 

Deus e respeitar o que é de Deus é 
o mínimo que podemos fazer.

Assim como respeitar os ir-
mãos, a natureza, o próprio corpo, 
a dor e silêncio do próximo.

Também devemos respeitar 
a mãe Dele, que por conseguin-
te acaba sendo Nossa Mãe. Da 
mesma forma que somos todos 
irmãos.

Padre Léo uma vez disse: 
“Mesmo quando você não se res-
peita, Deus respeita você”. Que tal 
respeitar e aceitar a fé do próximo 
como legítima, sem  esquecer que 
Maria é Mãe de Jesus e então Nos-
sa Mãe.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A LUIZ FERNANDO MAR-
QUES E TATIANA DE FÁTIMA BENEDITO MARQUES

(Prenotação 147.051 de 25/08/2015)

 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(0l6)3202-3015.

FAZ SABER a Luiz Fernando Marques, RG nº 33.776.580-7-
SSP/SP, CPF nº 322.884.448/00, frentista, e sua mulher Tatiana 
de Fátima Benedito Marques, RG nº 32.576.554-6-SSP/SP, CPF 
nº 292.886.328/16, auxiliar de escritório, ambos brasileiros, casa-
dos sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
nº 6.515/77,  residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Be-
nedito Edson Penariol, número 151, Jardim Barcelona, 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 nancia-
mento imobiliário nº 855550953247, garantido pela alienação 
fi duciária, registrada sob nº 04 na matrícula nº 37.035, que grava 
o imóvel situado na Rua Benedito Edson Penariol, nº 151, Jardim 
Barcelona, nesta cidade, vem lhe notifi car para cumprimento das 
obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao paga-
mento das parcelas vencidas números 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, apurado pela credora até o dia 
21/08/2015, no valor total de R$9.572,29 (nove mil, quinhentos e 
setenta e dois reais e vinte e nove centavos), sujeito à atualização 
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 cam V.Sªs. NOTIFICADOS a com-
parecerem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ja-
boticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$279,03 (du-
zentos e setenta e nove reais e três centavos), referente as custas 
com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado ga-
rante à credora fi duciária o direito de consolidação da proprie-
dade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 
9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a proprieda-
de 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, 15 de outubro de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, 
Ofi cial, mandei digitar e subscrevi.

  O OFICIAL:
             

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

AILTON DE AGUIAR 03711707882 torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001784, válida até 
29/09/2.019, para Montagem e Acabamento de Móveis de Madei-
ra, associados a Fabricação de à AVENIDA JAIME RIBEIRO nº 
319, BOX 3, VILA INDUSTRIAL, JABOTICABAL/SP.
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Interessados em desenvolver uma 
nova atividade, gerando renda extra, ou 
incrementar técnicas culinárias, já podem 
garantir suas vagas no Senac Jaboticabal. 
A unidade está com turma aberta para o 
curso Bolos e Tortas, que tem cinco dias 
de duração e foi estruturado para capaci-
tar o aluno a preparar, montar e decorar 
bolos e tortas com diversos tipos de mas-
sas e recheios. 

Ao aprender a base desses alimen-
tos, o aluno terá a capacidade de de-
senvolver e criar novos pratos a partir 
dos temas ensinados nas aulas. O par-
ticipante fará bolos mousse, gelado de 
frutas cozidas com merengue Italiano, 
prestígio, fl oresta negra, ganache ao lei-
te com crocantes e de frutas secas com 
baba de moça. Já as tortas confeccio-

Senac Jaboticabal oferece 
curso de Bolos e Tortas 

nadas durante o curso serão de frutas 
frescas, compota assada, holandesa e 
cheese cake fria. 

Para participar, é necessário ter, no 
mínino, 16 anos e o ensino fundamental 
completo. Mais informações podem ser 
obtidas no Portal Senac: www.sp.senac.
br/jaboticabal, pessoalmente na unidade 
ou pelo telefone (16) 3209-2800. 

Serviço
Bolos e Tortas
Data: as segundas, quartas e sextas-

feiras, de 19 a 28 de outubro de 2015
Horário: das 19 horas às 22h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

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

sp.senac.br/jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio 
das Secretarias de Saúde e de Assistên-
cia Social, informa que acontece de 14 
de outubro a 30 de novembro, em todas 

Pesagem do Bolsa Família 
acontece desde 14 de outubro

as Unidades Básicas de Saúde (UBS),  
Estratégia da Família, e nos Distritos de 
Luzitânia e Córrego Rico, a pesagem do 
Bolsa Família.

Para o procedimento, é obrigatória a 
apresentação dos cartões de vacinação e 
do Bolsa Família de todos os membros da 
família, principalmente das crianças de 0 
a 7 anos de idade. O atendimento aconte-
ce das 7h às 13h. 

O programa do Bolsa Família benefi -
cia famílias com difi culdades econômica 
nos municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde, 
em parceria com a Associação de Apoio 
a Projetos Comunitários de Jaboticabal 
(Aaprocom), promoveram no auditório 
da Faculdade São Luis um curso de ca-
pacitação em curativos, ministrado pela 
enfermeira e coordenadora do serviço de 
Atendimento Domiciliar de Ribeirão Pre-
to Emília Yhayamiti.

O objetivo do curso foi qualifi car os 
profi ssionais da Estratégia da Saúde da 
Família (ESF) e Unidade Básica de Saúde 
(UBS)  de Jaboticabal, visando melhorar 
e ampliar o conhecimento de  técnicas de 
curativos já existentes na rede e as téc-

Profi ssionais da Saúde de Jaboticabal recebem 
capacitação sobre cuidados com curativos

nicas mais avançadas utilizadas no mo-
mento.

De acordo com a palestrante, o curso 
orienta os profi ssionais a usarem os mate-
riais de maneira correta, sem desperdícios 
e otimizando o tempo do tratamento de 
cada ferida.

A coordenadora da Estratégia da 
Saúde da Família, Maria Elizete Be-
caro, ressalta que todas estão sendo 
capacitadas.  “Quem ganha sempre é a 
população com um atendimento técnico 
elevado, humanizado e proporcionando 
maiores benefícios aos usuários”, con-
cluiu.

Os interessados em participar da tra-
dicional prova de São silvestre já podem 
fazer a inscrição no site da prova, que 
acontece em 15 de novembro, com saída 
e chegada prevista no Ginásio Municipal 
de Esportes.

As inscrições devem ser feitas pela 
Internet (www.runnerbrasil.com.br) até 
9 de novembro. A prova terá percurso de 
aproximadamente sete quilômetros. Ha-
verá premiação em dinheiro, medalhas e 
troféus. Os atletas são obrigados a usar o 
microchip que comprova que realizou a 
prova integralmente. Para mais informa-
ções, o telefone de contato da FAE é (16) 
3202-0587.

 Resultados do fi nal de semana – Os 
jogadores de Bocha da FAE venceram a 
equipe do Clube Araraquarense por 3 a 
2, garantindo o título da 22ª Copa Arara-
quara de Bocha 2015 (Liga Bochófi la de 
Araraquara – Liba).

Inscrições para São Silvestre 
2015 estão abertas

 Corrida acontece em 15 de novembro, com saída no Ginásio Municipal de Esportes

Pela Taça Record, Jaboticabal venceu 
Santa Cruz da Esperança por 4 a 1. O jogo 
aconteceu no Ginásio Municipal de Espor-
tes de Viradouro. Jogando o Campeonato 
Estadual de Voleibol organizado pela Fe-
deração Paulista de Voleibol, sub-19 femi-
nino, Boituva ganhou de Jaboticabal por 3 
sets a 1. No sub-19 masculino, Araraquara 
venceu Jaboticabal por 3 sets a 0.

Na Liga Regional Paulista de Hande-
bol, a equipe masculina da FAE venceu 
Descalvado por 26 a 23 e depois empatou 
com a mesma equipa. O resultado garante 
vaga na fi nal da Liga. Os meninos do sub-
16 do Handbol também conquistaram um 
bom resultado, vencendo São Tomas de 
Aquino por 17 a 15. O resultado garante a 
equipe nas fi nais da série ouro.

No futebol, a equipe sub-14 masculi-
na venceu os Meninos da Vila por 2 a 1. A 
partida aconteceu no Estádio Municipal 
de Serrana. 

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer (Secel), realiza o 4º módulo 
de formação para educadores. O tema que 
está sendo trabalhado é: “Relacionamen-
to são coisas vivas: o papel da creche”, 
com palestra ministrada pela psicóloga 
Eliete Cascaldi Sobreiro.

 O ciclo de palestras foi iniciado no 

“Relacionamento são coisas vivas: o papel da 
creche” é tema de palestras em Jaboticabal

dia 7 de outubro. Os próximos encontros 
acontecem nos dias 21 de outubro e 4 de 
novembro.  A Secel vem implantando di-
versas ações voltadas para uma qualidade 
cada vez maior na educação e nos relacio-
namentos interpessoais.

 As palestras acontecem no Centro 
Recreativo Edson Martini (Terceira Ida-
de), das 16h às 18h.

Léo Oliveira detecta desperdício de 
dinheiro público em transporte de pre-
sos. A solução apresentada pelo deputado 
é mudança de logística que vai facilitar 
também a vida dos policiais. 

O deputado estadual Léo Oliveira 
(PMDB) protocolou na Assembleia Le-
gislativa um ofício ao Secretário Estadual 
de Administração Penitenciária, Lourival 
Gomes, que vai evitar o desperdício de 

Em tempos de crise, Deputado Léo Oliveira encontra 
forma inteligente de economizar dinheiro público

milhões de reais em recursos públicos. 
  O modelo do sistema prisional ado-

tado no Brasil é ultrapassado, isso todo 
mundo sabe. Agora o que pouca gente 
sabe é que a maneira que os presos são 
transportados também é inefi caz, e o pior: 
extremamente cara!  

Por dia saem dois veículos, conheci-
dos como bondes, da Central de Flagran-
tes, que encaminham os detentos até os 
Centros de Detenção Provisória (CDP’s) 
ou cadeias. Esse procedimento acontece 
todos os dias da semana em dois horários: 
às 7h e 16h.

O grande problema está no fato de 
que os CDP’s só recebem presos até as 
quatro horas da tarde. Passado esse ho-
rário, eles primeiro precisam ser levados 
para Santa Rosa de Viterbo, e no dia se-
guinte recambiados. 

A distância de Ribeirão Para Santa 
Rosa é de 70 quilômetros. São feitas 4 
viagens por dia, o que dá 280 quilôme-
tros. Em uma semana 1960 quilômetros, 
e por mês quase 8000 quilômetros. Sem 
contar o desgaste físico dos policiais ci-
vis, das viaturas e a falta de efetivo de 
policiais nas ruas devido a escoltas uti-
lizadas.

Solução fácil
Para resolver este desperdício, basta 

a Secretaria de Administração Peniten-
ciária autorizar a entrada dos presos nos 
CDP’s em qualquer horário. Caso adota-
da essa medida proposta pelo deputado, 
os quase 8000 quilômetros mensais cai-
riam para 580. Uma redução de 1300%.

Esses números mostrados são apenas 
de Ribeirão Preto. Mas esse procedimen-
to acontece nas 645 cidades do nosso Es-
tado. Dá para se ter uma ideia do tamanho 
da economia e na redução de milhares de 
quilômetros que são rodados à toa. Com a 
mudança, teríamos até um número maior 
de policiais nas ruas e solucionando cri-
mes.

Segundo informações do Sindicado 
dos Policiais Civis de Ribeirão Preto, 
quando as prisões são feitas pela Polícia 
Federal, os CDP’S aceitam os presos em 
qualquer horário. “Em tempos de crise 
que atravessamos, não dá para permitir 
desperdício do dinheiro público. Com 
criatividade e atenção aos problemas, tra-
go essa solução viável. Acredito que o Se-
cretário Lourival Gomes vai acatar essa 
medida e trazer mais efi cácia no uso do 
recurso público”, explica Léo Oliveira.

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. (R.F.C.M.)
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