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Dois novos poços entrarão em 
funcionamento. A obra de expan-
são da rede, na rua Comendador 
João Maricato, será feita em dois 
turnos, para conferir agilidade. 
Outro caminhão com água potá-
vel, emprestado pela Usina Santa 
Adélia, já está nas ruas abaste-
cendo as residências das pessoas 
que sofrem com a falta de água. 
Dois outros caminhões, cedidos 
pela Unesp, completam a força 
tarefa a partir de amanhã, além 
dos dois caminhões do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (Saaej) que já estão 
nos bairros atendendo à deman-
da dos moradores. Estas foram 
algumas das ações emergenciais 
que o Comitê de Gestão da Crise 
Hídrica determinou na manhã de 
quinta, em sua primeira reunião.

O prefeito Raul Girio deixou 
claro para o Comitê que não quer 
ações de médio e longo prazos 
e garantiu que vai usar todos os 
esforços fi nanceiros para atender 
as medidas determinadas por esta 
equipe composta por secretários, 
técnicos e presidente do Saaej, 
vereadores e diretores de depar-
tamento. “Montamos este Comi-
tê justamente para apresentar à 
comunidade soluções imediatas. 
Sei muito bem a gravidade de 
uma família fi car sem água. Vi-
sitei várias delas e é impossível 
não se sensibilizar. Não estou 
poupando esforços para resolver 
este problema que afeta tantas ci-
dades da nossa região e de outros 

Comitê de Gestão da Crise Hídrica se reúne e adota 
medidas emergenciais para conter a falta de água

estados da região Sudeste, por 
conta da estiagem e do aumento 
do consumo gerado pela onda de 
calor provocada pelo fenômeno 
El Niño”, comento Raul Girio. 

Ele destaca que além da es-
tiagem e do aumento de 40% 
no consumo, a situação chegou 
a tal ponto por conta da falta de 
investimento no Saaej, que foi 
descapitalizado com o passar dos 
anos, principalmente após adotar 
a gestão dos resíduos sólidos. 
“Pegamos o Saaej em uma situ-
ação complicada, mas não pen-
samos em vendê-lo. Privatizar 
a água seria uma solução fácil 
para a administração, mas não 
seria justo com a população por-
que o valor da conta sobe muito 
e a administração do lixo volta-
ria para a Prefeitura”, explica o 
prefeito, lembrando ainda que a 
aprovação indevida de loteamen-
tos nada sustentáveis colaborou 
para a situação de crise que afeta 
o município. “Nossa adminis-
tração é progressista e quer ver 
a cidade crescer, mas de forma 
sustentável. Na nossa gestão foi 
criada uma comissão que avalia 
as construções de loteamentos. 
Eles não podem ser construídos 
à revelia, sem o devido planeja-
mento. Precisam da avaliação de 
vários técnicos desta comissão 
para serem aprovados”, ressaltou 
Raul Girio.

O presidente do Comitê e tam-
bém da autarquia, José Augusto 
Fagundes Gouvêa, tem a mesma 

opinião do prefeito e ratifi ca o 
conceito de que privatizar o Sa-
aej seria uma maneira de sobre-
taxar a população. “Temos con-
dições de evitar isto e restaurar a 
saúde fi nanceira do Saaej desde 
que seja aprovada a taxa do lixo. 
Qualquer empresa que comprar 
a autarquia não vai fi car com a 
gestão do lixo. Vai subir o va-
lor da conta de água e esgoto e 
o munícipe ainda terá que pagar 
a taxa do lixo. Não é justo”, diz 
Gouvêa.

Ele agradeceu a presença de 
todos e disse que entre as solu-
ções apontadas pelos membros 
do Comitê, a ativação de novos 
poços é emergencial. Gouvê ga-
rante que mesmo com uma vazão 
baixa em relação a outros poços, 
o poço do Morada Nova vai aju-
dar a atenuar a situação. “O do 
Distrito Industrial, que tem uma 
vazão estimada de 35 mil litros 
por hora, também será útil para 
abastecer o reservatório da Co-
hab I e poderá ser feito um desvio 
para atender outros bairros mais 
altos. Nossos funcionários estão 
trabalhando muito para atender a 
população que necessita e apro-
veitamos para pedir às pessoas 
que não enfrentam o problema, 
que não desperdicem água, por-
que o aumento do consumo nos 
bairros mais baixos está preju-
dicando a pressão da água para 
os bairros mais altos”, informou 
Gouvêa. 

O Comitê estuda, ainda, a 

possibilidade de multar quem 
for pego desperdiçando água, a 
exemplo do que é feito em várias 
cidades. “Temos muitas pessoas 
conscientes da necessidade de 
usar racionalmente a água, mas 
é surpreendente o número de 
pessoas que ainda não se con-
cientizou e que lava carros, cal-
çadas, enche piscinas no nível 
máximo e chega a lavar quintal 
mais de duas vezes por dia. Este 
uso excessivo está prejudicando 
o abastecimento em locais mais 
altos. Há quem argumente que 
paga a conta e tem direito de usar 
a quantidade de água que quiser, 
mas este é um bem de todos e as 
famílias que hoje passam por esta 
situação difícil também pagam 
suas contas em dia. Pode chegar 
uma hora em que se tenha o di-

nheiro, mas não se tenha mais a 
água”, alertou o presidente do 
Saaej. 
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fessor Amaral) - vereador 

Uma conquista pleiteada há 
bastante tempo deixou Jabotica-
bal muito feliz: a instalação na 
cidade da 4ª Vara da Comarca 
de Jaboticabal. O fato signifi -
ca mais agilidade nos processos 
que correm no Fórum da cidade, 
uma vez que um novo juiz estará 
engrossando o grupo de magis-
trados que trabalha no local. Na 
noite de segunda-feira, dia 19, 
o desembargador José Renato 
Nalini presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJSP) veio à cidade instalar 
ofi cialmente a 4ª Vara, que terá o 
comando do juiz Rogério Tiago 
Jorge. A sessão solene, que con-
tou com a presença do prefeito 
Raul Girio e de autoridades civis 
e militares, serviu também para a 
inauguração do novo prédio que 
abrigará o Juizado Especial Cível 
e Criminal, que terá como titular 
o juiz Jorge Luiz Galvão,  que já 
vinha atendendo a população. No 
local ainda, funcionará o Colégio 
Recursal e o Setor Técnico de 
Assistência Social e Psicologia. 
O prédio foi totalmente reforma-
do e é alugado pela Prefeitura de 
Jaboticabal.

O prefeito Raul Girio disse 
que é uma honra ceder o espaço 
para o Juciciário e que a parce-
ria entre os dois poderes só têm 
trazido bons frutos para a cidade. 

Jaboticabal comemora mais 
uma conquista no Judiciário

“A agilidade nos processos, pos-
sível graças à criação desta nova 
Vara, e a comodidade e confor-
to proporcionados pelo novo 
prédio, serão muito bons para 
nossos munícipes e as notícias 
trazidas pelo desembargador, que 
garantiu maior efetividade dos 
processos, só vieram ao encontro 
do que esperamos do Judiciário”, 
comentou Raul Girio.

De acordo com o presidente do 
TJSP, a 4a Vara será totalmente 
digital, ou seja, não terá proces-
sos em papel. Para que a unidade 
alcance o número de feitos das 
demais, receberá distribuição di-
ferenciada. Atualmente, estão em 
andamento na Comarca de Jabo-
ticabal 47.303 processos. Apenas 
em setembro deste ano o Judici-
ário local recebeu 2.700 novas 
ações. A distribuição diferenciada 
será gradativa, ou seja, a princípio 
um número maior de ações será 
encaminhado para a nova Vara, 
depois, quando a distribuição es-
tiver mais equacionada, passa a 
ser a mesma para todas as Varas. 
O número de processos que corre 
no Fórum de Jaboticabal é grande, 
mais da metade da população da 
cidade. O município tem 75.820 
habitantes, de acordo com os da-
dos do IBGE.  

Na noite também houve a 
inauguração do Juizado especial 

Cível e Criminal, cujas instala-
ções fi cam na Praça do café, em 
frente ao Fórum de Jaboticabal. 
O edifício conta com 200 m2 de 
área construída e é alugado pela 
Prefeitura de Jaboticabal, que ce-
deu seu uso para o Judiciário. O 
público já vinha sendo atendido 
no local, mas a inauguração só 
aconteceu nesta semana por con-
ta da agenda do desembargador. 
Para o juiz titutal do Juizado Es-
pecial, Jorge Luiz Galvão, o pré-
dio é extremamente confortável. 
“A população terá maior facilida-
de de acesso à Justiça com esta 
expansão. O local é amplo, are-
jado e com maior acessibilidade 
para os cidadãos que apresentam 
difi culdade de locomoção”, afi r-
mou o Dr. Jorge Luiz. Do total 
de processos em andamento na 
Comarca de Jaboticabal, 5.134 
são de competência do Juizado 
Especial. Na área cível, o Juiza-
do atende causas de até 40 salá-
rios mínimos, não havendo, para 
causas de até 20 salários míni-
mos, necessidade de se constituir 
um advogado. As questões mais 
frequentes envolvem direito do 
consumidor, planos de saúde, 
cobranças em geral, confl itos de 
vizinhança e acidentes de trân-
sito. Na área criminal, o Juizado 
processa infrações de menor po-
tencial ofensivo.

Na busca da perfeição encontramos 

impecilhos que revelam difi culdades 

para concretizarmos meios da 

prática caridosa

A peregrinação é uma jornada de 

exemplo e dedicação disponível 

na honestidade

Confi ança estabelece 

compreensão e resignação
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Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins P/ PROFESSOR BENÊ

Pacotão 

Teve de tudo no Morumbi: falta de luz, cachoeira na arquibancada, gol anulado, dedo 

na cara do rival, bola na trave... E o Santos deu um banho de efi

Fifa 
do 
Entidade 

Qualquer omissão ou falsidade é pre-
judicial, mas aquelas que envolvem rela-
ção amorosa ou sexual com outra pessoa 
são as mais destruidoras. Quem é engana-
do uma vez perde a confi ança no parceiro 
e passa a procurar nas suas atitudes as 
provas de outras traições. A vida do casal 
pode virar um verdadeiro inferno e às ve-
zes a única saída é a separação.

Numa relação, há lugar para muitas 
diferenças. Os parceiros podem gostar 
de fi lmes de gêneros opostos, divergir so-
bre ter ou não um fi lho, adotar religiões 
e times de futebol diferentes. Quando se 
ama, tudo isso pode ser contornado, dis-
cutido, negociado e tolerado. Apenas uma 
atitude não admite negociação: a menti-
ra - e a traição, em geral associada à ela. 
Nenhuma união sobrevive a essa dupla. 
Capazes de destruir a confi ança e o amor, 
a mentira e a traição são as causas mais 
comuns de separações.

O compositor carioca Noel Rosa 
(1910-1937) escreveu com seu parceiro 
Vadico (1910-1962) uma bela canção so-
bre o assunto. Diz o seguinte: “Prá que 
mentir/ Se tu ainda não tens/ Esse dom, 
de saber iludir/ Prá que, prá que mentir/ 

Será que ele(a) mente prá vc???
As mentiras despertam o ciúme e acabam com o relacionamento

Se não há necessidade de me trair”.
Faz sentido a dúvida do poeta. Por 

que mentimos? Às vezes é para nos valo-
rizar. Mentimos sobre nossa idade, nossas 
realizações, o dinheiro que possuímos a 
profi ssão que exercemos. Ou mentimos 
para preservar nossa liberdade. Vamos 
a um lugar e não contamos, compramos 
algo e escondemos. Mas não adianta que-
rer minimizar as coisas: omitir é o mesmo 
que mentir. E quem mente por pequenas 
coisas vai mentir também sobre as gran-
des, correndo o risco de destruir um amor 
ou marcá-lo com feridas profundas que 
aos poucos vão acabando com o desejo 
e a confi ança. A lealdade é fundamental 
para uma pessoa se entregar a outra de 
corpo e alma. Trair é quebrar o pacto do 
amor.

Não esperamos nem perdoamos a 
mentira de quem diz que nos ama. Se pe-
garmos nosso amor numa mentira, seja ela 
qual for, a confi ança é abalada e abre-se 
espaço para o ciúme. Esse terrível senti-
mento envenena a relação e, onde antes 
havia entrega e espontaneidade, passa a 
haver desconfi ança e insegurança. De-
pois de sermos enganados uma primeira 
vez, qualquer falha, qualquer mudança no 
comportamento do outro, desperta nossa 
dúvida e nosso medo. O alerta fi ca ligado. 
Se há amor, quem mentiu e não pretende 
repeti-lo, precisa ter sensibilidade para 
deixar claras as suas intenções e assim 
tentar recuperar a credibilidade junto ao 
parceiro, embora não seja uma tarefa fácil.

Em geral, infelizmente, a desconfi an-
ça é legítima. Uma detetive  profi ssional, 
entrevistada recentemente em um canal 
de TV, disse que, quando uma pessoa 
contrata alguém para seguir o parceiro 
supostamente mentiroso ou traidor, em 
cerca de 90% das vezes constata que ti-

nha razão.
Qualquer mentira abala uma relação. 

Mas a mais destruidora é a que envolve 
ligação amorosa ou sexual com outra pes-
soa. Quando isso ocorre, o mais provável 
é que se instale uma crise violenta, longa, 
e a relação acabe. Existe até quem per-
doe, mas a  maioria demoram para esque-
cer e superar a mágoa.

O ciúme não tem lógica nem razão, é 
quase animalesco. Quando há a suspeita 
de uma traição, o ciumento fi ca obsessi-
vo e procura desesperadamente a “prova 
do crime”. A pessoa antes calma e corda-
ta, compreensiva e digna se transforma 
numa fera, capaz muitas vezes até de 
matar.

Quando se pergunta a homens e mu-
lheres sobre o que é importante para uma 
relação dar certo, a maioria diz: fi delida-
de, lealdade, confi ança e carinho. Por ou-
tro lado, são considerados inaceitáveis a 
agressividade, a mentira e a traição. Para 
o casal que deseja viver feliz, recomendo: 
abram o coração e falem sempre a verda-
de, mesmo que isso mostre que vocês não 
são tão bacanas, ricos ou jovens como 
gostariam, mas confi rmem que são pes-
soas honestas,  confi áveis e leais. É isso 
que conta num amor verdadeiro. Nenhum  
amor sobrevive à Mentira, e a descon-
fi ança torna a relação um inferno, pensem  
nisso e, se vale a pena Mentir, também  
mentir prá que mesmo?

Um homem teve três jantares. Em 
cada um, uma companhia. E em todos 
eles, a mesma mensagem. As companhias 
foram George Washington, Napoleão  Bo-
naparte e Simón Bolívar. A mensagem, a 
revolução como caminho para a liberdade 
dos povos subjugados. Este improvável 
homem foi SEBASTIÁN FRANCISCO 
MIRANDA, ou simplesmente FRAN-
CISCO MIRANDA. Nasceu em Caracas, 
em 1750, e lutou pela independência dos 
Estados Unidos da América do Norte, 
engrossou fi las na Revolução Francesa  e 
forjou o plano de independência das colô-
nias latino-americanas, desde a Terra do 
Fogo até o Rio Mississipi.

Paralelamente, em 1780, no vilarejo 
peruano de Tinta, JOSÉ GABRIEL TU-
PÁC AMARU, descendente direto dos 
Imperadores Incas, comandou a execução 
do representante europeu na localidade. 
Exortando os índios, negros e mestiços a 
terminar com a exploração europeia em 
todo território americano, TUPÁC AMA-
RU ajudou a dar corpo e voz a uma Nação 
recém-engendrada.

No Haiti, o grito de liberdade formal 
foi dado em 1804, antes de BOLÍVAR, 
de San Martin ou de Artigas, com ALE-
JANDRO PETIÓN  e seus seguidores: 
os negros alí abandonados, os indígenas 
ignorados pela sociedade dominante e 
toda sorte de miseráveis sem alternativas 
senão lutar pela paz do próprio destino.

O Vice-Reino do Rio da Prata pro-

REFLEXÃO  --  A  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA
clamou sua independência, em épicas 
batalhas contra ingleses, portugueses e 
espanhóis, apenas nas primeiras décadas 
do Século Dezenove.

Duzentos anos depois, é animador ob-
servar a conjuntura em que o bicentenário 
dos movimentos independentistas encon-
tra a América Latina. O processo de inte-
gração vem se aprofundando. O Mercosul 
vem se consolidando. Em sua maioria, os 
Presidentes do Continente compartilham 
o entendimento de que unidos são mais 
fortes e, partindo desta premissa, têm re-
alizado notáveis progressos. A existência 
da Unasul, do Banco do Sul, a ideia de 
criar um Conselho de Segurança restrito 
ao Bloco, a existência da TV Sur e de 
Agências de Notícias Governamentais 
são fatores que alimentam as esperanças 
por um Futuro melhor.

MIRANDA, PETIÓN, TUPAC  
AMARU, BOLÍVAR, SAN MARTIN, 
ARTIGAS, O’HIGGINS. HAYA DE 
LA TORRE, VARGAS, PERÓN, JAN-
GO, LULA E KIRCHNER. CHÁVEZ, 
CORREAS, CRISTINA, EVO, DILMA 
e PEPE. A história nos obriga.

Mas a sombra da interminável noite 
que emoldura os fatos desses últimos du-
zentos anos não permitiu a alguns setores 
nativos identifi car o Imperialismo como o 
inimigo comum a ser combatido. Se o Sé-
culo Vinte nos assistiu fragmentados, de-
sunidos, lutando uns contra os outros, foi 
pela ação bem sucedida dos CENTROS 
DO PODER MUNDIAL, a quem não 
interessa nossa emancipação. A perversa 
diplomacia britânica, durante Séculos, e 
a estadunidense, mais recentemente, com 
suas diversas frentes de atuação, contam 
a História da maneira que lhes convêm; e, 
persuasivas, cooptam (agregam, juntam) 
em nosso Território um enorme exército 
de neocolonizadores, MALOS EURO-
PEOS Y PEORES AMERICANOS, nos 
dizeres de ARTIGAS.  

E é dentro desta conjuntura que a Ar-
gentina traz à tona uma antiga discussão, 
voltando a plantear a soberania sobre as 
ILHAS  MALVINAS. Em outros mo-
mentos os Cipaios (Os britânicos obri-
garam jovens indianos a participarem 

do exército da Companhia Britânica das 
Índias Orientais. Estes jovens soldados, 
que fi caram conhecidos como Cipaios, 
tinham como função principal garantir a 
proteção das atividades comerciais bri-
tânicas na Índia) de plantão não foram 
capazes de entender o principal caráter 
do pleito argentino, acreditando equivo-
cadamente se tratar de um confl ito entre 
uma Ditadura Militar e uma legítima de-
mocracia. Mas agora não podemos deixar 
escapar a oportunidade.  

O que de fato ocorre é um confl ito 
entre o nacionalismo dos Países opres-
sores e o dos Países oprimidos. O Impe-
rialismo contra as ex-colônias atrasadas e 
subdesenvolvidas. Portanto, que a direita 
colonizada, eternamente atrelada aos in-
tereses imperialistas, se oponha à postura 
Argentina de requerer diplomaticamente 
a autonomia sobre o arquipélago, é com-
preensível -- ainda que injustifi cável. Mas 
setores autoproclamados de esquerda têm 
a chance, talvez única, de corrigir o rumo 
histórico.

O cenário global nos favorece, en-
quanto Europa e EUA se contorcem em 
disputas intestinas originadas pela forte 
crise estrutural do capitalismo. Mas nem 
por isso o Império deixará a questão das 
MALVINAS relegada a um segundo pla-
no: sabe que as ILHAS  MALVINAS têm 
uma importância estratégica imensamen-
te superior à preocupação humanitária 
que ingleses e estadunidenses suposta-
mente teriam para com os cerca de três 
mil habitantes do arquipélago.

Em 1883, quando a Inglaterra invadiu 
as ILHAS, seguia a lógica comercial do 
momento. Os ingleses dominavam o co-
mércio mundial, e o controle dos oceanos 
era vital para esse domínio. Precisavam 
bases de apoio, tanto logístico quanto 
militar, em diversos locais. Mas essa ex-
plicação não basta para entender a beli-
gerância (estado de guerra entre duas na-
ções) posterior à derrocada da Inglaterra 
como maior potência mundial. 

Ao menos desde a Segunda Guerra, a 
Inglaterra opera a mando dos EUA, atra-
vés da Otan (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte), e tem como objetivos, 

nas MALVINAS, petróleo, Krill (O Krill 
é um tipo de crustáceo semelhante ao 
camarão) e, principalmente, o controle 
militar do Atlântico Sul. Deste ponto de 
vista, é importante notar que os EUA são 
uma potência de dois oceanos, e em caso 
de se ver confrontado por alguma outra 
potência e precise unir suas forças em um 
ou outro lado, só contaria com o Canal 
do Panamá. Porém, essa é uma via ab-
surdamente frágil. Basta um míssil para 
bloqueá-la e enfraquecer a defesa estadu-
nidense. Portanto, controlar o Atlântico 
Sul é controlar o acesso aos dois oceanos; 
é vital aos interesses dos EUA.

O envio recente de relevantes peças 
da armada britânica dá mostras de que 
não haverá negligência militar, enquanto 
a presença do príncipe William reforça 
simbolicamente a inteligência diplomática 
do Império: vão brigar em todos os fronts.  

E é por isso que, mais do que nunca, 
a América Latina pode e deve agir unida, 
como um Bloco, uma verdadeira Pátria 
Grande, reivindicando e retomando a 
soberania completa sobre o Continente. 
É digno de nota, neste sentido, que tenha 
sido vetado o acesso de embarcações com 
bandeiras das MALVINAS nos portos 
Sul-Americanos. Uma mostra de que a 
proposta do Bloco Continental é agir de 
forma homogênea e solidária. E, vital, 
pela via diplomática.

Outros confl itos já são dados como 
certos. A soberania sobre a Argentina por 
exemplo. Portanto, a questão das ILHAS  
MALVINAS antecipa o confronto entre 
opressores e oprimidos, e exige posições 
fi rmes, determinadas e soberanas, pois os 
acontecimentos de agora terão desdobra-
mentos Futuros, como réplicas de um ter-
remoto. Posicionar-se ao lado do Império 
é dar sequência à longa história de domi-
nação em que somos coadjuvantes. Apoiar 
a Argentina é lutar pela América Latina, 
é escrever a História como protagonistas, 
ser soberanos. Este é o único caminho 
possível para nossos objetivos: as MAL-
VINAS são LATINO – AMERICANAS!       

Refl exão sobre texto de Micael Mo-
rassuti – editor, tradutor e membro de 
Grupo de Estudo sobre a América Latina 

O Senhor Jesus contou uma parábola 
sobre o rico e pobre para ensinar às pesso-
as como elas deveriam viver aqui na terra 

O RICO E O POBRE
e desfrutar de todas as coisas boas que O 
Nosso Deus já preparou para cada um de 
nós, aqui neste mundo. Jesus disse: Era 
uma vez um homem rico que se vestia 
de púrpura e linho fi níssimo e vivia em 
prazer e luxo todos os dias. Esse homem 
não se preocupava com nada, porque ele 
achava que o seu dinheiro lhe dava tudo 
o que ele queria, portanto ele deixou o or-
gulho entrar em seu coração e nunca se 
preocupou em conhecer a Deus e muito 
menos em ajudar o próximo. Havia tam-
bém um pobre mendigo chamado Láza-
ro, coberto de feridas, que costumavam 
deixá-lo perto da porta do rico, fi cava 
sempre alí. E desejava comer o que caía 
da mesa do homem rico, mas este fazia de 
conta que não estava vendo o pobre men-
digo. Enquanto o rico o desprezava, os 
cachorros vinham lamber as suas feridas, 
era como um remédio para o mendigo. Fi-

nalmente o mendigo morreu, e foi levado 
pelos anjos para a presença de Abraão. O 
rico também morreu e foi sepultado. No 
inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro 
de longe com Abraão ao seu lado. Então 
clamou: Pai Abraão, tenha compaixão de 
mim e mande Lázaro ao menos molhar a 
ponta do dedo e refrescar a minha língua, 
pois eu estou sofrendo nestas chamas. 
Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se 
de que durante a sua vida você teve tudo 
quanto queria e Lázaro não teve nada. 
Agora, porém, ele está aqui sendo con-
solado e você sofrendo tormentos. Além 
disso, há um grande abismo separando-
nos, de modo que quem quiser ir daqui 
para lá, é impedido, e ninguém pode 
chegar do seu lado para o nosso. Então 
o rico disse: Ó Pai Abraão, então, por 
favor, mande Lázaro à casa de meu pai, 
pois tenho cinco irmãos, para avisá-los a 

respeito deste lugar de sofrimento, a fi m 
de que eles não venham parar aqui quan-
do morrerem. Mas Abraão respondeu: Os 
seus irmãos têm Moises e os profetas; que 
eles ouçam. O rico respondeu: Não, Pai 
Abraão, eles não se darão ao trabalho de 
ler (Bíblia). Mas se alguém for mandado 
dos mortos a eles, então abandonarão os 
seus pecados. Porém Abraão disse: Se 
eles não prestam atenção em Moisés e 
nos profetas, também não ouvirão, mes-
mo que alguém ressuscite dos mortos. 
(Lucas 16. 19 aos 31). Enquanto você tem 
tempo, faça o bem a todos, porque ama-
nhã pode ser muito e muito tarde e não 
poderá voltar atrás nunca mais. E tudo o 
que você fi zer, faça para a glória de Deus, 
e Ele te recompensará no último dia. Faça 
o bem!  Está 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 catedral_dopovode-
deus@hotmail.com

O mundo de Deus se transporta para 
todos os recantos do universo, numa via-
gem eterna, formando elos de luz em co-
res, se confundindo com as do arco íris,  
brilhando e iluminando a todos.

É o amor colorido que em cores se 
multiplicam e se dividem em contornos 
de luzes, que se propagam em energias 
num mundo, onde a  cor rosa é amor, o 
amarelo sabedoria, azul  é  o poder, o 
verde esperança no brilho das matas que 
se despontam em beleza e grandiosidade. 
O vermelho se agita e constrói poderes 
numa fabricação rápida, correndo por to-
das as partes. O branco lembra a paz, dan-
do a tranqüilidade a todos os que estão 
sintonizados. Todos viajam por caminhos 
iluminados, pela vertilidade, de imagi-
nação crescente, na claridade cristalina, 
onde a natureza se agiganta, aparecendo 
e se destacando do belo à mágica poesia, 
em sons de felicidade, construindo um 
caminho de saudades e lembranças, que 
se misturam para trazer as realidades. 

Vamos acordar num mundo novo, 
para viver. Foi Deus quem nos criou.

A vida se transporta nas aventuras 
do maravilhoso, num plano mágico, de 
aventuras que se projetam em mundos do 
amor nas imensas e maravilhosas fanta-

AMOR COLORIDO
sias, nos sonhos, dentro das belezas de 
cores que se perdem no âmbito maior do 
universo. O roxo violeta, corrente divina, 
mostrando e descobrindo novos cami-
nhos, onde o desconhecido aparece para 
viver sorrindo e amando a beleza natural.
Sons que brilham, nas obras musicais, 
descortinando luzes e ensinamentos, que 
penetram no íntimo, para trazerem a paz  
e a felicidade. A nossa vida está repleta 
de cores, em vários tons, de acordo com 
a luz interna.

Amor colorido, pedacinho de luz, 
num encantamento espiritual, na sabedo-
ria e na esperança, no símbolo perfeito da 
união, trabalhando na prática  da caridade 
e trazendo a dádiva do conhecimento, que 
penetra no espírito e consegue uma eleva-
ção na escala evolutiva.

Amor eterno, cuja palavra faz lembrar 
Jesus, exemplo vivo do perdão, na sua 
caminhada pela terra, quando abraçou a 
todos e ensinou do exemplo a humildade 
e a fraternidade, amor colorido, sinôni-
mo dos tempos, num tesouro escondido 
nos anais da esperança, da vontade de 
trabalhar, trazendo a boa nova, nos ensi-
namentos que marcaram as verdades, leis 
eternas que o homem não pode mudar, 
porque são sementes vivas da encarnação 
do espírito que encontra na vida a felici-
dade, escondida na casa do amor, trazida 
por mensageiros que revelaram o poder 
das cores na cromoterapia, na cura, para 
nascer as correntes positivas, nascendo 
as energias do nascimento da vida. Va-
mos abrir as portas com a chave vinda de 
Deus, certos de que seremos vitoriosos 
se vencermos, em primeiro lugar, a nós 
mesmos, buscando direitos, depois de re-
alizarmos nossos deveres, assim as cores 
serão maravilhosas e o “AMOR COLO-
RIDO”, brilhará intensamente no univer-
so do tempo, que é eterno e poderoso, 
com a sabedoria, para surgir na natureza 
a voz  da paz, do mundo, do nascer, viver, 
mas continuar sempre em espírito, porque 
assim venceremos a morte e só fi cará a 
vida.

Duas artimanhas que o inimigo usa para desviar os jovens
Deus tem uma missão para os jovens, por isso o inimigo usa as 

suas artimanhas para desviá-los do caminho do bem

O demônio tem, normalmente, duas 
artimanhas para afastar os jovens de suas 
virtudes:

A primeira consiste em persuadi-los 

de que o serviço de Deus exige uma vida 
triste sem nenhum divertimento nem pra-
zer. Mas isso não é verdade, meus caros 
jovens! O profeta Davi exclama: “Sirva-
mos ao Senhor na santa alegria”.

A segunda artimanha do demônio 
consiste em fazer com que a juventude 
conceba a falsa esperança de uma longa 
vida, a qual lhe permite se converterem 
na velhice ou na hora da morte. Prestem 
atenção, meus caros jovens, muitos se 
deixaram prender por essa mentira (Tre-
cho da Carta de Dom Bosco à Juventude).

Irmãos, essas duas coisas, citadas por 
esse grande santo, são muito perigosas 
e enganosas. São artimanhas do inimigo 
(muito utilizadas por ele!), para que dei-
xemos as coisas de Deus de lado ou para 
mais tarde.

Um verdadeiro jovem cristão deve se 
manter vigilante: rezando, adorando e vi-
vendo à espera da segunda vinda gloriosa 
de Jesus Cristo!

Com minha bênção!
Seu irmão,

O debate sobre a conjuntura política 
e institucional do País é intenso. Mas a 
discussão da situação econômica ainda 
é restrita e muito superfi cial, insufi cien-

Enfrentar já a crise econômica
te para que superemos as difi culdades e 
possamos ter um novo rumo.

O desemprego cresce fortemente e a 
infl ação vai comprometendo a renda do 
assalariado. O refl exo disso é a queda do 
consumo o que reduz o mercado e com-
prometerá a produção. Os investimentos 
também diminuíram a partir da insegu-
rança jurídica e da ausência de perspec-
tivas futuras.

As oscilações do governo federal na 
condução da política econômica do País 
desestruturaram os marcos macroeconô-
micos, que tinham como norte o controle 
da infl ação e a busca da rigorosa aplica-
ção da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O atual modelo econômico está evi-
dentemente esgotado. Apoiou-se recente-
mente no consumo e isto já não se sus-
tenta mais.

As propostas de “ajustes” da econo-
mia estão colocando em xeque os be-
nefícios sociais que contribuíram para 

a redução da desigualdade e a ascensão 
social de milhões de famílias. O ajuste é 
necessário, mas precisa se fundamentar 
no corte de gastos e é evidente que a po-
lítica de juros altos praticados não é mais 
capaz de debelar a infl ação. Esta política 
tem aprofundado o desequilíbrio fi scal.

Mais do que isso, os problemas que 
enfrentamos são estruturais e sua solu-
ção passa pela retomada da agenda das 
reformas estruturais por moldar um novo 
papel do Estado, pelo aumento da pro-
dutividade. De imediato, passos como: 
aprovar a reforma do ICMS; permitir 
negociações diretas entre empregados e 
empregadores; desvincular receitas orça-
mentárias; enfi m algumas iniciativas já e 
consensuadas.

Vamos porem precisar de uma visão 
estratégica que planeje as ações macroe-
conômicas combinadas com uma agenda 
microeconômica voltada ao incentivo da 
produtividade da indústria; a política de 

renovação de máquinas e equipamentos; 
ao estímulo às exportações que vá além 
do momento cambial.

Recuperado o equilíbrio fi scal pode-
remos arrumar as contas do governo e 
restabelecer confi ança, recuperar a previ-
sibilidade, aprofundar a política de con-
cessões e de parcerias público-privadas. 
Assim, retomarmos o crescimento, esse 
sim capaz de garantir e promover o em-
prego e a renda.

Estas premissas devem se consolidar 
numa proposta estratégica de Desenvol-
vimento.

O combate à corrupção deve ser per-
manente, a consolidação das instituições 
uma preocupação cotidiana e a realização 
das imprescindíveis reformas estruturais 
buscada incessantemente. Mas acima de 
tudo é necessário pactuar para o País cons-
tituir um projeto nacional com base no 
estabelecimento de um governo confi ável.

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

Afi nal de contas, isso acontece 
em “paraisópolis”?

Tudo depende do conceito e en-
tendimento de “justiça”.

Certamente gostaríamos de vi-
ver a “justiça” em toda plenitude 
de seu sentido e de sua aplicação, 
afi nal de contas nem sempre “quem 
está jogando pedras”, está revesti-
do de “toga sem manchas”! Tantas 
vezes estão “atirando pedra” teatra-
lizando operações em imaginadas 
escadas rolantes para, depois atin-
gir o topo da política. Na realidade, 
ignoramos qual é a ótica política 
dos caçadores bandidos do mensa-
lão dos corruptos “operadores” do 
petrolão!

Parece que estamos dentro de 
uma realidade “tradicional”, a situ-
ação de quem está com o “poder” 

FELIZES O QUE TEM FOME E SEDE DE JUSTIÇA
e a realidade daqueles que sonham 
com o “poder” isso provoca um 
processo de deifi cação em luta 
oposta: de um lado quem está com 
o “poder” nas mãos, do outro está 
quem está ansioso pela reconquis-
ta do poder. Sempre o poder pode 
gerar o orgulho, prepara a queda. É 
preciso estar aberto para a verdade 
liberta! Só a luz é incontaminável, 
e supera todas as limitações huma-
nas!

Nenhum ser humano está isento 
de cobiçar, vanglórias, egoismos, 
aplausos e admirações, mas tam-
bém deverá abrir janelas para dei-
xar a luz entrar!

Quando a humanidade tiver per-
corrido a vasta trajetória de seus 
caminhos; ter tomado conciência 
de seus limites, então perceberá os 
espaços sombrios do erro, das limi-
tações que o conduzem ao caminho 
arrado e “uma torre de babel”

Nosso destino é luz, é um poe-
ma, é a liberdade!

Não sejamos escravos de som-
bras que levam à ilusão! Só a ver-
dade nos libertará!

Nenhum “ser humano” purifi -
cado pelo conhecimento da verda-
de sobre sí mesmo, não se deixará 
escravizar pela cobiça, luxúria, 
vanglória, egoísmo, aplausos e 
admirações: A VERDADE NOS 
LIBERTA DA ILUSÃO E DA ES-
CRAVIDÃO.
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Pacotão do San-São: apagão, campo 
alagado, gols perdidos e Peixe fatal

Teve de tudo no Morumbi: falta de luz, cachoeira na arquibancada, gol anulado, dedo 

na cara do rival, bola na trave... E o Santos deu um banho de efi ciência no São Paulo

São Paulo melhorou em relação às últi-
mas partidas. O Santos não jogou tão bem 
como faz na Vila Belmiro. Como explicar, 
então, a vitória alvinegra por 3 a 1? Nem 
a análise mais profunda seria mais ilustra-
tiva do que os cinco gols incrivelmente 
perdidos pelos donos da casa no Morumbi 
(veja no vídeo abaixo). Justamente os pés 
em que a torcida, teoricamente, deve con-
fi ar, jogaram longe as chances tricolores 
de chegar à fi nal da Copa do Brasil. Luis 
Fabiano, Ganso e Alan Kardec perderam 
oportunidades cristalinas e inocentaram as 
falhas santistas.

Já do outro lado... Gabriel – que ul-
trapassou Neymar e chegou a 14 gols em 
Copas do Brasil, tornando-se o principal 
goleador santista no torneio –, Ricardo 
Oliveira e Marquinhos Gabriel foram 
impiedosos com a frágil defesa do São 
Paulo. À exceção de um vacilo de Lucão 
no primeiro tempo e uma bola na trave de 
Neto Berola no segundo, o Peixe não per-
doou absolutamente nada. A capacidade 
de decisão de jogadores das duas equipes 
determinou o futuro da semifi nal

Tudo parecia bem até os refl etores do 
Morumbi se apagarem antes do primeiro 
minuto da partida se completar. Foram 
22 minutos de paralisação, os primei-
ros embalados pelas luzes dos celulares 
nas arquibancadas. Espetáculo que teria 
sido ainda mais bonito se o estádio do 
São Paulo tivesse recebido mais do que 
26.434 torcedores.

Não eram cataratas, mas sim as ca-
naletas do estádio do Morumbi jorrando 
água no fosso que fi ca em volta do gra-

Sport Club do Recife 1 x 0 São Paulo 
Futebol Clube

Campeonato Brasileiro - Série A 
(2014)

Fase Única - 38ª Rodada
Data: 07/12/2014 (domingo).
Horário: 17h (horário de Brasília).
Local: Arena Pernambuco (São Lou-

renço da Mata/PE).
Público: 34.496.

mado. Foi um dilúvio que tornou o gra-
mado impraticável a ponto de o segundo 
tempo só começar depois que o alaga-
mento diminuísse. Ainda assim, os últi-
mos 45 minutos foram disputados com 
total infl uência das poças d’água.

Ganso cobrou falta e Luis Fabiano fez 
de cabeça, mas o assistente, com chuva 
e tudo, enxergou muitíssimo bem o cor-
po do centroavante inclinado à frente da 
linha de zaga santista. Justamente o ban-
deirinha Rogério Zanardo, que teve sua 
escalação criticada pela diretoria do Pei-
xe, anulou corretamente o gol do camisa 
9 tricolor, que diminuiria o placar para 3 a 
2 naquele momento. O lance foi uma das 
27 bolas levantadas pelo time de Doriva. 
O Santos fez isso duas vezes.

Esquentou o clima entre o santista Lu-
cas Lima e o são-paulino Thiago Mendes. 
Depois de o meia reclamar pênalti em 
dividida na área, o volante encarou: teve 
dedo na cara, palavrão...

Neto Berola entrou quase no fi m, 
no lugar de Marquinhos Gabriel, e teve 
chance de fazer o quarto gol. Seria golea-
da, mas um leve desvio de Rogério Ceni 
e a trave impediram que o Peixe fechasse 
com chave de ouro sua grande vitória. A 
bola ainda voltou nas costas do goleiro e 
caprichosamente passou por toda a área.

Fonte:http://globoesporte.globo.
com/sp/futebol/copa-do-brasil/noti-
cia/2015/10/pacotao-do-san-sao-apagao-
campo-alagado-gols-perdidos-e-peixe-
fatal.html

Renda: R$ 1.011.655,00.
Arbitragem: Wagner Reway (ARB - 

Mato Grosso), Danilo Simon (AA1 - São 
Paulo) e Eduardo Gonçalves da Cruz 
(AA2 - Mato Grosso do Sul).

Cartão Amarelo: Osvaldo, 13’/2T 
(SPFC).

Gol: Joelinton, 3’/1T (SCR).
Sport Recife: Magrão; Patric, Páscoa, 

Durval, Renê, Rodrigo Mancha, Rithe-

ly, Danilo (James Dean, 30’/2T), Diego 
Souza (Ananias, 46’/2T), Mike (William, 
30’/2T), Joelinton. Técnico: Eduardo 
Baptista.

São Paulo FC: Denis; Auro, Rafael 
Toloi, Edson Silva e Reinaldo; Souza, 
Denilson e Michel Bastos (Ademilson, 
31’/2T); Pato (Boschilia, intervalo), Os-
valdo (Ewandro, 15’/2T) e Alan Kardec. 
Técnico: Muricy Ramalho.

Sport Recife: Magrão; Patric, Páscoa, Durval, Renê, Rodrigo Mancha, Rithely, Danilo (James 
Dean, 30’/2T), Diego Souza (Ananias, 46’/2T), Mike (William, 30’/2T), Joelinton. Técnico: Eduardo 
Baptista.

Quais são os clubes que mais contrataram 
até aqui no futebol brasileiro?

Guerrero no Flamengo, De Arrasca-
eta no Cruzeiro, Dudu no Palmeiras... A 
temporada de transferências no futebol 
brasileiro começou a todo vapor e o mer-
cado da bola do UOL Esporte mostra que 
as transações seguem aquecidas. O soma-
tório de contratações dos clubes da Série 
A em 2015 já chega a 266 e não pára de 
crescer. Mas afi nal de contas, qual equipe 
mais se reforçou na temporada até aqui?

Embora o Palmeiras leve a fama de 
“guloso” do ano, já tendo gasto cerca 
de R$ 45 milhões em reforços, é o Vas-
co, entre os grandes, quem mais trouxe 
atletas para o seu time. No total, já são 
22 novos nomes e o número pode crescer 
ainda mais, de acordo com seu presidente 
Eurico Miranda.

“Tendo oportunidade, se enquadran-
do dentro da política que a gente tem, o 
Vasco está sempre aberto. Não há essa 
história de que está fechado, não tem que 
encerrar. Enquanto tivermos condição de 
reforçar, vamos fazer, mas sempre dentro 
da realidade. Não a nossa, mas de quem 
quer fazer futebol com responsabilidade”, 
disse o dirigente, que apostou em contra-
tos de empréstimo ou em jogadores sem 
vínculo com clubes.

Entre as equipes da Série A, o Cruz-
maltino só é igualado pela Chapecoense, 
embora seja justo ressaltar que os inves-
timentos dos cariocas e dos catarinenses 
tenham sido bem mais modestos que 
outros times, como Flamengo, Cruzeiro, 
Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo, que 
angariaram dezena de milhões - de seus 
cofres ou em parceria com investido-
res - para trazer jogadores do quilate de 
Guerrero, Marcelo Cirino, De Arrascaeta, 
Lucas Pratto, Dudu e Centurión.

O Galo, embora tenha gasto cerca de 
R$ 13 milhões para ter Pratto, tem sido 
econômico na quantidade de reforços. 

Palmeiras, campeão sul-americano de 1999. Em pé: Arce, Marcos, Roque Júnior, Rogério, César 
Sampaio e Júnior Baiano. Agachados: Paulo Nunes, Júnior, Oséas, Alex e Zinho.

FICHA TÉCNICA: Palmeiras 2 x 1 
Deportivo Cali (4 a 3 nos pênaltis)

Gols : Palmeiras: Evair (pênalti) aos 
20min e Oséas aos 31min do 2º tempo. 

Deportivo Cali: Zapata, aos 30min do 
2º tempo.

Palmeiras: Marcos; Arce (Evair), 
Júnior Baiano, Roque Júnior, Jú-
nior, Rogério, César Sampaio, Alex 

A Libertadores de 1999, o maior sonho realizado no Palestra

Palmeiras campeão
(Euller), Zinho, Oséas e Paulo Nu-
nes. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Deportivo Cali  Rafael Dudamel; 
John Wilmer Pérez (Herman Gavi-
ria), Andrés Mosquera, Mario Yepez, 
Gerardo Bedoya, Martín Zapata, Ale-
xander Viveros, Arley Betancourt, 
Mayer Candelo (Freddy Hurtado), 
Geovanny Córdoba (Manuel Valen-

cia)e Victor Bonilla. Técnico: José 
Hernández.

Cartões vermelhos: Palmeiras: Evair 
(49min do 2º tempo). Deportivo Cali: 
Mosquera (34min do 2º tempo) Árbitro : 
Ubaldo Aquino (Paraguai). Local: Pales-
tra Itália, São Paulo (SP). Público: 32 mil 
pessoas

Alexis Sánchez (Chile/Ar-
senal), Andrés Iniesta (Espa-
nha/Barcelona), Arjen Robben 
(Holanda/Bayern de Munique), 
Arturo Vidal (Chile/Juventus e 
Bayern de Munique), Cristiano 
Ronaldo (Portugal/Real Madrid), 
Eden Hazard (Bélgica/Chelsea), 
Gareth Bale (País de Gales/Real 
Madrid), Ivan Rakitic (Croácia/
Barcelona), James Rodriguez 

Ademir da Guia, da Primeira à Segun-
da Academia.

Pouco tempo após o fi nal da Primei-
ra Academia (durou até 1969, uma nova 
equipe era formada, Ademir da Guia e 
Dudu eram os remanecentes, e novos re-
forços chegavam para formar a conhecida 
Segunda Academia, que conseguia apre-
sentar um futebol ainda mais técnico e 
bonito que a academia anterior.

A Segunda Academia “viveu” de 1972 
a 1976, ano esse em que se despedia dos 
gramados o maior craque da história do 
Palmeiras, ‘Divino’. Na nova academia 
se destacaram o goleiro Leão; o zagueiro 

1972 - A formação da Segunda Academia, o grande Campeão Brasileiro
Luís Pereira; Leivinha; os remanecentes 
Ademir da Guia e Dudu.

Se no período em que durou a Primei-
ra Academia, o Palmeiras era o único que 
incomodava o poderoso Santos de Pelé, 
já na Segunda Academia eram os outros 
que ousavam duelar com o Palmeiras, 
pois nessa época o Palmeiras era indiscu-
tívelmente o melhor clube do país.

“Eram tantas conquistas que estáva-
mos tranquilos, sem pressão, certos da vi-
tória.” Lembrava o zagueiro Luís Pereira 
quando ainda jogava no São Bernardo, da 
2ª Divisão Paulista em 1993.

Foram 30 partidas na conquista do 

campeonato brasileiro da Segunda Aca-
demia, com 16 vitórias, 10 empates e 4 
derrotas, um total de 46 gols marcados 
e 19 sofridos. Para chegar a esta fi nal, o 
Palmeiras, três dias antes, havia empata-
do na semifi nal com o Internacional. A 
expectativa da torcida seria uma grande 
vitória, mas o Palmeiras soube cadenciar 
a partida e manter o resultado.

No período que durou a Segunda 
Academia o Palmeiras conquistou dois 
Campeonatos Brasileiro (1972 e 1973) e 
três Campeonatos Paulista (1972, 1974 e 
1976).

Palmeiras bicampeão brasileiro, em 1973. Da esquerda para a direita, em pé: Eurico, Emerson 
Leão, Luís Pereira, Alfredo Mostarda, Dudu e Zeca. Agachados: Ronaldo, Leivinha, Madurga, Ademir 
da Guia e Nei. Foto: Revista ofi cial do Palmeiras

Além do argentino, somente mais quatro 
atletas foram contratados, mesmo número 
do Corinthians, que agora corre o risco de 
sofrer um desmanche no elenco. Guerre-
ro, que foi a principal saída, custará ao 
Flamengo, no fi nal do contrato de três 
anos, R$ 30 milhões.

O Internacional, apesar de também 
ter trazido poucos reforços (oito), possui 
a folha salarial mais alta do Brasil, com 
cerca de R$ 12 milhões, um número, por 
exemplo, quatro vezes maior que a do 
Vasco, o que mais contratou e que, com 
um teto salarial de R$ 150 mil, fi ca na 
casa dos R$ 3 milhões.

Técnico do Palmeiras, Oswaldo de 
Oliveira admitiu, na semana passada, que 
ainda tenta dar cara ao Alviverde e seus 
21 contratados, muitos deles que apresen-
taram problemas de lesão.

“Foram 21 jogadores que caíram no 
meu colo. Ontem perguntei a eles: ‘Quan-
tos de vocês que estão sentados aqui não 

se machucaram esse ano?’. Sabe quantos 
levantaram a mão? Oito. De 40, oito! Ou 
seja, 32 já se machucaram. Alguns deles, 
mais de uma vez. Isso quer dizer o quê? 
Que em vários momentos não tive todos 
para trabalhar”, se justifi cou.

Na Série B, o Botafogo também pas-
sou por uma grande reformulação, que 
contou com a contratação de 16 atletas, 
todos dentro da política salarial de até R$ 
50 mil.

De acordo com o regulamento da 
CBF, para um jogador se transferir para 
outro clube da mesma Série na tempora-
da, ele não pode ter realizado mais de seis 
partidas com a equipe atual. O número 
não é levado em consideração caso ele 
vá para outra divisão (Ex: um atleta sai 
de um clube da Série A e vai para um da 
Série B).

A janela de transferências internacio-
nais abre dia 14 de julho e vai até 13 de 
agosto.

Fifa divulga lista, e Neymar é o único 
do Brasil entre os 23 melhores de 2015
Entidade máxima do futebol entrega a Bola de Ouro no dia 11 de janeiro de 2016. Messi, 

Cristiano Ronaldo e Suárez também lutam pelo prêmio

(Colômbia/Real Madrid), Javier 
Mascherano (Argentina/Barce-
lona), Karim Benzema (França/
Real Madrid), Kevin De Bruyne 
(Bélgica/Wolfsburg e Manches-
ter City), Lionel Messi (Argenti-
na/Barcelona), Luis Suárez (Uru-
guai/Barcelona), Manuel Neuer 
(Alemanha/Bayern de Munique), 
Neymar Jr. (Brasil/Barcelona), 
Paul Pogba (França/Juventus), 

Robert Lewandowski (Polônia/
Bayern de Munique), Sergio 
Aguero (Argentina/Manchester 
City), Thomas Müller (Alema-
nha/Bayern de Munique), Toni 
Kroos (Alemanha/Real Madrid), 
Yaya Touré (Costa do Marfi m/
Manchester City), Zlatan Ibrahi-
movic (Suécia/PSG)
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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.)

 Móveis, roupas, calçados, restos 
de material de construção. Tudo é 
encontrado no lixo que é descartado 
irregularmente em estradas e ruas da 
cidade. A Prefeitura faz uma força 
tarefa para limpar, gasta diesel, tira 
servidor de um local necessário para 
recolher todo o lixo que não só dei-

Acúmulo de lixo em terrenos baldios preocupa Prefeitura
Mesmo com limpezas frequentes, população continua sujando ruas e terrenos

xa feias nossas ruas, mas dissemina 
doenças. 

As Secretarias de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente 
(Saama) e Obras e Serviços Públicos 
continuam promovendo a limpeza de 
locais onde acontece o acúmulo de 
lixo, mas limpa em um dia e no outro 

está sujo. Quem for pego fazendo o 
descarte será multado, mas os pontos 
em que esta situação se repete são 
tanto que seriam preciso dezenas de 
fi scais para autuar.

“Pedimos que as pessoas que fl a-
garem a cena, denunciem ao poder 
público. Esse é um problema de todos. 

As equipes da Secretaria de 
Obras promovem a limpeza e 
organização dos cemitérios do 
município de Jaboticabal. Após 
passar pelos distritos e concluir 
o roçamento do Cemitério do Se-
nhor bom Jesus, agora é a vez do 
Cemitério Municipal.

“O Departamento de Trânsito 
já organizou o estacionamento e 
fl uxo de veículos. Agora vamos 
promover a limpeza e pintura 
para que tudo esteja pronto para 
o dia de fi nados”, afi rma o secre-

Finados: Limpeza em cemitérios do município 

Atenção aos prazos para limpeza e reforma de jazigos
tário de Obras e Serviços Públi-
cos, Vergílio Greggio.

Prazos para reforma de jazi-
gos e limpeza – As famílias inte-
ressadas em promover reformas 
nos jazigos têm até o dia 28 de 
outubro. A limpeza pode ser feita 
até o dia 31. Após o encerramen-
to do prazo, não será permitido 
nenhum tipo de serviço no inte-
rior do cemitério.

Para mais informações, o te-
lefone do Cemitério Municipal é 
(16) 3202-9483.

A Prefeitura faz o seu papel, deixando 
limpo e evitando o acúmulo do lixo. 
Infelizmente poucas horas depois da 
conclusão, é comum que pessoas se-
jam fl agradas jogando sujeira nesses 
locais. Uma falta de respeito com o 
restante da população”, afi rma o che-
fe de Gabinete da Saama, Ivo Bellodi.

Segundo Ivo, nos próximos dias, 
placas serão instaladas nesses locais. 
“Contamos com a educação de todos. 
Jaboticabal tem um aterro sanitário 
onde esse lixo deve ser depositado. 
Até duas toneladas não é cobrada ne-
nhuma taxa, portanto jogar entulho 
na rua não é desculpa. Dando descar-
te consciente ao lixo vamos manter 
nossa cidade mais limpa e organiza-
da”, adverte.

Pragas urbanas – O acúmulo do 
lixo em locais inapropriados ajuda 
na proliferação de pragas urbanas. 
Ratos, baratas, escorpiões e outros 
insetos acham locais propícios para  
a sobrevivência e  reprodução.

A Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, com apoio da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, 
responsável pela Frente de Trabalho, con-
tinua com a limpeza da cidade, intensifi -
cando o serviço nas entradas da cidade e 
seguindo para os bairros.

Prefeitura continua com a limpeza da cidade
Nesta semana, a limpeza foi feita na 

avenida Carlos Berchieri, a Marginal, 
conforme informou o secretário de Obras, 
Vergílio Greggio. “Vamos, em seguida, 
limpar as outras entradas da cidade e ex-
pandir a limpeza para os bairros. É um 
trabalho que nunca cessa. Quando acaba 

todo este rodízio, já está na hora de come-
çar de novo porque o mato cresce muito 
rápido”, comentou Vergílio, lembrando 
que o período de chuvas acelera ainda 
mais o crescimento do mato.

A limpeza dos terrenos particulares 
deve ser feita pelos proprietários dos 

mesmos e é sempre bom lembrar que 
caso não seja feita o proprietário receberá 
multa. A conscientização da população, 
neste sentido, é fundamental para que a 
Prefeitura se concentre em seu trabalho 
nas áreas públicas.
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli

A madrugada é companhei-
ra...

Dos grandes apaixonados.
Mesmo que o coração 
Tenha sido desprezado.
Traz lembrança e revive o 

nosso  passado.
De tudo que realizamos 

juntos,
Onde você dizia que eu era 

o seu eterno amado.
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Parabéns a Vinícius Scarpellini Grigório,  que aniversaria dia 27 

de outubro, com felicitações dos pais Auricimar e Larissa.

MISTER

 Quem anda 

causando frisson 

por tamanha be-

leza é o modelo 

e mister Rafael 

Andreá, natural 

de São José do 

Rio Preto/SP.

O bonitão é 

dono de vários 

títulos de beleza, 

os mais recentes 

são: Mister Bele-

za Internacional 

São Paulo 2016 e 

o mais Belo Cor-

po. Rafael tem 24 

anos  de idade, 

84kg e  sua be-

leza é esculpida 

em 1,85 de altu-

ra, sendo sem-

pre uma grande 

aposta nos con-

cursos de beleza.

Deslumbrando 

e aumentando a 

imagem de  suas 

parcerias, o le-

onino expres-

sa seu talento 

através de uma 

bagagem cheia 

de experiências.

Exala carisma, 

profissionalismo  

e tem repetida-

mente provado 

que veio mesmo 

para fi car.

De olho nele!

Agradecimen-

to: Flávio Jacob

Foto: Ewer-

ton Carreira

ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO ANTI-ALCOÓLICA DE JABOTICABAL
A associação anti-alcoólica de Jabo-

ticabal completou, no último dia 04 de 
setembro, 32 anos de sua fundação.

Seu presidente atual, Jurandir Cân-
dido Batista e seu vice, Luiz Pereira do 
Rosário, e demais membros da diretoria, 
promoveram uma singela homenagem 
para marcar, esta data tão importante, 
pois os 32 anos é de muita luta e dedi-
cação de todos seus recuperados, para 
manter essa instituição sempre atuante 
em nossa sociedade.

Tivemos palestras todas as sextas-
feira, do mês de agosto, encerrando no dia 
04 de setembro, com palestras e reuniões 
festivas e a participação de todas as asso-
ciações anti-alcoólicas  da região, da qual 
citamos algumas cidades: Matão, Votupo-
ranga, Taquaritinga, Monte Alto, Guariba, 
entre outras, com a presença de autorida-
des e convidados que prestigiaram a enti-
dade e seus fundadores, que ainda conti-
nuam na luta pela recuperação das pessoas 
que ainda precisam de ajuda e não sabem 
que estão necessitando de apoio.

Os homenagiados foram dois mem-
bros que ainda participam ativamente das 
reuniãoes: David Pereira e Wanderlei Bar-
bosa, por estarem completando 32 anos de 
completa abstinência aocoólica. Como é 
de costume, foram recepcionados convi-
dados em número de 250, com salgados, 
bolos e refrigerantes, assim que terminou 
a reunião, com a atenção carinhosa que 
sempre foi o marco da entidade.

Um pouco da História: desde sua 
fundação, em 04 de setembro de 1983, 
a associação vem atuando com grande 
dinamismo, tanto na fundação em outras 
cidades, como por exemplo Guariba - em 
núcleo em todos os bairros. Um trabalho 
totalmente voluntário, sem nenhuma re-
muneração para qualquer um dos mem-
bros. O trabalho é dedicado amor ao pró-
ximo (dependentes e seus familiares) e a 
manutenção da própria recuperação.

parabéns à associação antialcoólica 
pelos 32 anos de existència.

Parabéns a Jaboticabal por ter essa 
associação que, desinteressadamente tra-
balha em pról da união familiar e respeito 
à comunidade. Também não pode-se dei-
xar de agradecer a toda a sociedade, que 
de um modo geral, e particularmente a 
algumas pessoas, empresas, meios de co-
municação, emissoras de rádios, jornais, 
que sempre estão à disposição quando 
solicitados.

Para popularizar ainda mais 
a prática esportiva entre crian-
ças e adolescentes, a Fundação 
de Amparo ao Esporte (FAE) 
organizou diversos pólos dis-
tribuídos entre os bairros da 
cidade.

São centenas de jovens prati-
cando principalmente o basque-
tebol. Durante o último fi nal de 
semana, os pólos estiveram reu-
nidos no Campeonato Inter Nú-
cleos. “O encontro desses alunos 
proporciona momentos de inte-
ração e novas amizades. Hoje a 
FAE promove um trabalho fun-
damental, educando por meio do 
esporte”, afi rma o prefeito Raul 
Girio.

“Atualmente, oito núcleos 
promovem a inicialização des-
sas crianças. Esse trabalho já 
traz frutos, lançando os atle-
tas que atualmente integram 
as equipes de Jaboticabal. Já 
conquistamos bons resulta-
dos e a expectativa é que mais 

Campeonato Inter Núcleos reúne mais de 300 atletas em Jaboticabal
 Competição aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes

crianças integrem o projeto”, 
ressalta o diretor do Depar-
tamento de Esporte e Lazer, 
João Pifer.

“Fui atleta e conheço a im-
portância em integrar um proje-
to como esse. Minha fi lha hoje 
participa dos treinos que educam 

e, principalmente, trazem disci-
plina”, declara a mãe de aluna 
do projeto, Regiane Marcolino 
Padilha.

Maria Aparecida Betiolli e José Renato Lara, comemoraram 

BODAS DE OURO (50 anos de casados) no último dia 23. A foto 

acima retrata o enlace acontecido no dia 23/10/1965. Desejamos 

muitas felicidades ao jovem casal!
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O Presidente da Uniodonto de 
Jaboticabal, Dr. José Alves de Sou-
za Neto, participou da cerimônia de 
instalação da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo Paulista na atual 

Presidente da Uniodonto de Jaboticabal 
participa do lançamento da Frente 

Parlamentar do Cooperativismo Paulista
 

Solenidade aconteceu na comemoração aos 45 anos de fundação da Ocesp

A Olhos da Alma atende atualmente 78 pessoas 
com defi ciência visual, defi ciência múltipla, transtorno 
do espectro do autismo e surdocegueira.

A instituição tem, como público alvo, pessoas com 
defi ciência visual cuja faixa etária vai desde o nasci-
mento até a terceira idade, residentes nas cidades de 
Jaboticabal e Região.

Sua missão é promover a inclusão, a independência e 
a autonomia das pessoas com defi ciência, nas áreas social, 
educacional, esportiva, profi ssional, de lazer e cultura. 

As atividades multidisciplinares buscam trabalhar 
a habilitação/reabilitação de maneira integrada, en-
volvendo a família, a escola e os demais segmentos 
da sociedade, favorecendo assim o exercício da ci-
dadania. 

Há quinze anos, a Unidade Olhos da Alma, junto 
a seus atendidos, tivera participação ativa no processo 
de inclusão na rede regular de ensino e na elaboração 
de leis que visassem promover condições de igualdade, 
tanto social como profi ssional às pessoas com defi ci-
ência. 

Também procura promover a seus atendidos o in-
gresso no mercado de trabalho mantendo contato com 
as empresas de Jaboticabal e região

Promove-se inúmeras atividades, dentre elas o 
Fest’Alma, cujo tema deste ano será RE-VI-VER. O 
objetivo é, além de oferecer cultura e lazer à sociedade, 
apresentar também, todo talento de seus atendidos.

BREVE HISTÓRICO: UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE VISUAL
  “OLHOS DA ALMA”

legislatura da Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo, liderada 
pelos deputados Davi Zaia e Hé-
lio Nishimoto, realizada na capital 
paulista na noite de 22 de outubro.

A solenidade aconteceu durante 
a celebração dos 45 anos de funda-
ção da Ocesp.

Dr. José Alves de Souza Neto, 
que também é Presidente da Unio-
donto do Brasil, integra o Conselho 
de Administração da OCESP, repre-
sentando o Ramo Saúde na organi-
zação.

“Nossa história foi construída 
com a luta de muitos líderes, que 
enfrentaram grandes difi culdades, 
sempre pensando no melhor para 
o movimento. A trajetória da nossa 
organização certamente é motivo de 
orgulho para todas as cooperativas 
paulistas”, afi rma o presidente da 
Ocesp, Edivaldo Del Grande.

Del Grande ressalta que estar 
à frente da Ocesp é uma grande 
responsabilidade. “Nossa entidade 
tem como missão representar mais 
de mil cooperativas, todas elas com 
sua importância para os coopera-
dos, colaboradores e comunidades. 
É uma grande responsabilidade 
e um privilégio ter sido escolhi-
do para fazer parte desta história, 
pois o movimento cooperativista 
gera resultados econômicos com 
inclusão social, benefi ciando mi-
lhões de paulistas” completa Del 
Grande.

Mesmo com o cenário de crise 
econômica atual,  o presidente da 
Ocesp mostra-se otimista e determi-
nado. “É na crise que temos que ser 
melhores ainda. Nesses momentos 
de difi culdades temos de aprimo-
rar o nosso trabalho e dar o nosso 
melhor para sairmos fortalecidos lá 
na frente. Chegamos até aqui com 
muita luta e não vamos desistir da 
nossa missão, que é trabalhar de 
forma incansável pelas cooperati-
vas”, salienta Del Grande.



PÁGINA  07A  GAZETASÁBADO, 24 DE OUTUBRO 2015

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel) informa que a  partir de 
2016, todas as crianças de quatro 
e cinco anos devem ser matricu-
ladas em escolas de educação in-
fantil. Esta inclusão permite que 
as crianças entrem mais cedo no 
Maternal ou Jardim. 

Para a matrícula, os pais 
devem procurar a unidade de 
ensino mais próxima de sua re-
sidência nos dias 9, 10 e 11 de 
novembro, das 8h às 11h e das 
14h às 17h. É importante salien-

Crianças de quatro e cinco anos devem ser 
matriculadas nas escolas a partir de 2016

tar que as crianças deverão ter 
quatro e cinco anos completos 
até 30 de junho.

Para a matrícula, é obrigató-
ria a apresentação das cópias dos 
seguintes documentos: certidão 
de nascimento, comprovante de 
residência, carteira de vacinação, 
Cartão Nacional do SUS  e, caso 
seja benefi ciado, a família tem 
que apresentar o cartão do Bolsa 
Família.

Segundo a Secretaria de Edu-
cação, existem em Jaboticabal 
18 escolas de educação infantil e 
uma conveniada. 

CERÂMICA SANTA ANGELA DE JABOTICABAL LTDA, 
torna público que requereu  da CETESB  a Renovação da  Licen-
ça de Operação para Fabricação de Filtros de Cerâmica ou Barro 
Cozido,  sito à Av. Dom Pedro II nº 300,  Recanto do Barreiro – 
Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PALAZZO 
LTDA, torna público que requereu da CETESB a Renovação da  
Licença de Operação  para Fabricação de Refrigerantes, sito à Ro-
dovia SP 333 Km. 120 + 500 metros, Jardim Grajaú, Jaboticabal 
- SP.

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que requereu da CE-
TESB a  Renovação da Licença de Operação  para Fundição de 
Metais Ferrosos, sito à Rodovia Brigadeiro Faria Lima nº 2200, 
km. 342 + 55metros, Jaboticabal/SP.

RAIZEN ENERGIA S.A. torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença Prévia N° 52000408 para Usina de Açúcar e Álco-
ol à RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 0, KM. 322, ZONA 
RURAL, GUARIBA/SP.

No dia 28 de outubro, o Senac Ja-
boticabal vai receber Evair Manfrin 
Frizol, gerente geral do Banco do 
Brasil, para a terceira palestra do Cir-
cuito Empreendedor. A ação tem por 
objetivo incentivar os participantes a 
desenvolverem ideias novas, relações 
empresariais e atitudes empreende-
doras, além de oferecer aos alunos 
conhecimentos para avaliar futuras 
atuações profi ssionais. 

O bate-papo acontecerá no audi-
tório da unidade, a partir das 14 ho-
ras, e o tema será Sistema Financeiro 
Bancário. O convidado responderá 
dúvidas dos presentes e perguntas 
elaboradas previamente pelos alunos 
da instituição. A atividade procura 
incentivar a integração e o compar-
tilhamento de informações sobre o 

Sistema fi nanceiro bancário é tema 
do próximo Circuito Empreendedor

tema proposto, trazendo tendências e 
desafi os para profi ssionais e estudan-
tes da área. 

O Circuito, que acontece até de-
zembro, é voltado para alunos da 
Aprendizagem e do curso Auxiliar de 
Escritório e demais interessados nos 
temas abordados. Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-2800. A par-
ticipação é gratuita. 

Serviço:
Circuito Empreendedor
Tema: Sistema Bancário
Dia: quarta-feira, 28 de outubro
Data: das 15 às 16 horas 
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

A Unimed Jaboticabal, em par-
ceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
realiza o show Acústico Rosa, com 
cantoras de Jaboticabal que irão se 
apresentar na Concha Acústica, no 
dia 29 de outubro, a partir das 19h30.

No mundo todo, outubro é o 
mês ofi cial de combate ao câncer de 
mama. Em Jaboticabal, a Unimed 
reuniu expressões da música local 
para homenagear a luta e a sensibi-
lidade das mulheres.

As canções que darão o tom do 
Acústico Rosa serão conduzidas 
por Adriana Pavanelli, Adriana 

Unimed Jaboticabal 
realiza show em 

homenagem ao Outubro Rosa

Quem é mais 
perigoso: cama 
na terra ou disco 
voador no céu? Por Noel o Mensageiro da Paz

VAGA P/ EMPREGO
CONTRATA-SE

- FARMACÊUTICO (A) – GERENTE
- OP. DE CAIXA
- BALCONISTA

OBS.: EXPERIÊNCIA EM DROGARIA/FARMÁCIA
ENTREGAR CURRÍCULO NO ENDEREÇO:

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 
Nº 615/CENTRO – JABOTICABAL

Trinca, Aline Merenda, Cristiane 
da Costa, Débora Vieira e Sharah 
Bertocco.

Para garantir entrada no evento, 
basta levar um litro de leite. O total 
doado será integralmente destinado 
ao Fundo Social de Solidariedade. 
O Acústico Rosa conta ainda com a 
parceria da Escola de Artes de Jabo-
ticabal.

Para saber mais sobre o evento, 
acesse o site (www.unimedjabotica-
bal.coop.br) e o facebook da Unimed 
Jaboticabal, ou ligue para o Depar-
tamento Comercial da cooperativa: 
16-32092433.

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 

R GARCIA DA SILVA GIRIO, torna público que requereu 
na CETESB a Licença Prévia par Fabricação de Caldeiras Gera-
doras de Vapor para Aquecimento Central, sito à Avenida Vasco 
Borsari, nº 300, Lote Terr - 6, Jaboticabal/SP

Para atender os usuários do bairro Jar-
dim Alvorada e região, em Jaboticabal, o 
Posto do Acessa SP Naca foi reaberto na 
última terça-feira, dia 21. O Posto está loca-
lizado no Projeto NACA (Núcleo de Apoio 
à Criança e ao Adolescente), situado na Rua 
Armanda Correia Guimarães, 101. O horá-
rio de  funcionamento é das 8h às 11h e das 
13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o coordenador do 
Acessa SP de Jaboticabal, Álvaro Pires 
Veiga Junior, e Renata Paula, o Posto do 
Acessa SP NACA estará oferecendo uma 
série de serviços aos moradores, como 
segunda via do CPF, atestados de ante-
cedentes criminais, agendamento para 
renovação de CNH junto ao Ciretran de 
Jaboticabal, pesquisas pela Internet, aces-
sibilidade aos computadores para navega-
ção em jogos, e-mails, redes sociais, entre 
outros; além de impressões, pesquisas so-
bre nota fi scal paulista, recadastramento 
para novas senhas da NFP, cursos e mini-
cursos online oferecidos pelo Acessa SP 
com certifi cados, e muito mais.

A coordenadora do Naca, Renata Pau-
la Sugahara, destaca a importância do 
Posto do Acessa SP. “As crianças usarão 
com mais facilidade os computadores 
para trabalhos de escola, tarefas, entre 
outros. Também vamos instruir nos pro-
jetos que eles irão desenvolver em breve. 

Posto do Acessa SP  Naca é reaberto no Jardim Alvorada
E os moradores da região já podem utili-
zar os serviços sem precisar se deslocar 
até o centro da cidade. Tudo fi cou mais 
prático para todos”, salienta Renata, que 
está à frente do Posto do Acessa NACA 

desde a sua reabertura.
“São mais de 30 serviços oferecidos 

aos usuários do Posto do Acessa SP Naca. 
Brevemente estaremos oferecendo cursos 
de computação básica gratuitamente. 

Aproveitamos a oportunidade para con-
vidar a população do bairro e região a 
conhecer o Posto do Acessa SP NACA e 
utilizar os serviços necessários”, fi naliza 
Álvaro.
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Foto da capa original do projeto

Em 2009 Vitorio apresenta a planta do projeto na Associação dos Engenheiros

O Projeto do Bosque 
“Francisco Buck” foi ideali-
zado pelo Vereador Vitório 
De Simoni  em 2009, quando 
era presidente da EMURJA - 
Empresa Municipal de Urba-
nização de Jaboticabal, com 
o objetivo de proporcionar 
aos munícipes mais lazer e 
entretenimento, além de pro-
mover o respeito, a convivên-
cia familiar e a educação am-
biental, atendendo ao anseio 
da população de Jaboticabal, 
com o intuito de CONHECER 
PARA PRESERVAR.

Vitório De Simoni apre-
sentou  a planta do projeto do 
bosque na Associação dos En-
genheiros de Jaboticabal no 
dia 11 de março de 2010,  com 
as plantas do projeto desen-
volvido pelas arquitetas Da-
niele A. Devós Ganga Mendes 

FINALMENTE O PROJETO DO BOSQUE “FRANCISCO BUCK” IDEALIZADO 
PELO VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI  EM 2009 SE TORNA REALIDADE

e Janaina Matilde Colla. Em 
reunião com o CONDEMA,  
o projeto foi recebido com en-
tusiasmo pelos conselheiros. 
Após a explanação do projeto 
de urbanização do bosque, foi 
então levado à votação pelo 
conselho, e a maioria decidiu 
por sua aprovação, desde que 
fossem feitas modifi cações na 
execução do mesmo, e assim 
foi feito. 

Vitório De Simoni conse-
guiu as licenças ambientais 
dos órgão relacionados ao 
meio ambiente, como DAIA, 
CETESB, Polícia Ambiental, 
COMDEMA e Ministério Pú-
blico do Meio Ambiente.

Vitório De Simoni elabo-
rou e distribuiu na época um 
informativo para que a popu-
lação e autoridades conheces-
sem as fi nalidades do projeto, 

demonstrando que o local se-
ria preservado, inclusive, in-
cluiria novas mudas de árvo-
res, além das ricas e variáveis 
existentes no local, onde não 
haveria nenhuma supressão 
vegetal no local.

A pedido da Associação 
Jaboticabalense de Orquidó-
fi los, representada pelo en-
tão presidente Ronald Orney 
Gallo, foi inserido no projeto 
o orquidário.

Aconteceram em 2010 vá-
rias Audiências Públicas para 
discutirem sobre a matéria nas 
reuniões do COMDEMA.

Durante o mandato do Ve-
reador, o mesmo apresentou 
aos seus colegas, Vereadores, 
slides  do projeto, juntamente 
de  pareceres favoráveis dos 
órgãos competentes do meio 
ambiente.

“Foram anos de luta para 
que esse projeto fosse apre-
ciado e aprovado pelos órgãos 
competentes do meio ambien-
te. Espero que a obra seja fi na-
lizada o mais breve possível, 
com isso a população de Jabo-
ticabal, sobretudo as famílias, 
crianças e idosos, terão um 
novo espaço de lazer, turismo 
e conscientização ambiental, 
com intuito de CONHECER 
PARA PRESERVAR” conclui 
Vitório De Simoni.

Vitório fi scalizando 
obras no Bosque 

Vitório apresentando projeto aos vereadores na Câmara Municipal


