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Visando propiciar segurança 

alimentar e nutricional por meio 
do desenvolvimento social,  cul-
tural e sustentável  com a imple-
mentação de ações educativas, 
o projeto “Vida Saudável”, do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Jaboticabal, mais uma vez 
alcançou a sua meta. O projeto 
fi cou em quarto lugar no prêmio 
Josué de Castro e teve reconhe-
cidos seus avanços nas ações de 
educação alimentar e nutricional. 
Suas ações têm como objetivo a 
formação de valores sociais, saú-
de preventiva,  preservação do 
meio ambiente e das raízes cul-
turais,  geração de renda e enve-
lhecimento ativo. Tem  como ins-
trumento pedagógico a educação 
nutricional e ambiental, a capaci-
tação profi ssional, as orientações 
de saúde, o incentivo à prática de 
atividades físicas, as noções de 
economia doméstica e cidadania,  
e resgate das raízes culturais.

Executado por meio de convê-
nios com o Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado de São Pau-
lo  (Fussesp) e com a parceria das 
Secretarias de Educação Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel), Agri-
cultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente (Saama), Saúde e As-
sistência Social, o projeto nasceu 
da importância de integrar os ór-
gãos municipais para otimizar as 
ações e racionalizar os recursos 
disponibilizados nos governos 
Federal, Estadual e Municipal, 
além de buscar recursos para im-
plementação de novos projetos.

Foi publicado no Diário Ofi -
cial de São Paulo, de 14/10/2015, 
a classifi cação do Prêmio Josué 
de Castro, concurso promovido 
pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, por meio do Conse-
lho Estadual de Segurança Ali-
mentar e Nutricional Sustentável 
(Consea), com o bjetivo identifi -
car, certifi car, premiar e difundir 
iniciativas voltadas à formula-
ção de soluções concretas para 
o combate à fome e a promoção 
da segurança alimentar e nutri-
cional. Foram premiadas duas 
categorias de iniciativas: melhor 
pesquisa científi ca, melhor pro-
grama ou projeto de política pú-
blica. Participaram prefeituras, 
universidades, órgãos públicos 
estaduais e municipais, e insti-
tuições de pesquisas públicas e 
privadas do estado de São Paulo. 
O julgamento levou em conside-
ração: estímulo à organização e à 
participação da comunidade ou 
de segmentos sociais; efeito mul-
tiplicador; exercício de soluções 
inovadoras e criativas; resultados 

Projeto “Vida Saudável” 
comemora conquistas importantes

alcançados na melhoria da quali-
dade de vida.

“Na categoria de políticas pú-
blicas, foram habilitados nove 
projetos,  a classifi cação de Ja-
boticabal em 4º lugar é uma con-
quista importante, o reconheci-
mento do comprometimento e  
dedicação de cada agente multi-
plicador do projeto. Estamos no 
início da caminhada, um pouco 
mais de dois anos de trabalho, o 
Projeto Vida Saudável concorreu 
com projetos consolidados por 
vários anos de trabalho e institui-
ções fortes, obtendo classifi cação 
superior a projetos apresentados 
pela Prefeitura de São Paulo, 
Unicamp e Secretaria da Fazen-
da”, destaca a presidente do FSS, 
Cidinha Girio.

O trabalho realizado no “Vida 
Saudável” também contribuiu 
para o fornecimento dos dados 
do município para o Mapeamen-
to de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Mapasan), ferramenta 
importante que reúne as infor-
mações sobre a gestão da Política 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional no âmbito dos municípios 
brasileiros, realizado pelo Minis-
tério do Desenvolvimento So-
cial, além de oferecer subsídios 
para gestão das políticas públicas 
nacionais, também contribuem 
para defi nição dos  índices de de-
senvolvimento do nosso país.

O município avançou muito 
nas ações correspondentes à cap-
tação de  recursos nas outras es-
feras de governo e no desenvol-
vimento de ações integradas no 
ambiente escolar, nas unidades 
de saúde básica e unidades de as-
sistência social.

As ações de segurança ali-
mentar e nutricional iniciam no 
ambiente escolar, com alunos e 
famílias, seja por projetos espe-
cífi cos como a Horta Educativa 
e Alimentação Saudável, imple-
mentados em 2013, nas Escolas 
de Ensino Fundamental Afonso 
Tódaro, Coronel Vaz, Paulo Frei-
re, Tereza Noronha de Carvalho,  
Walter Barioni, ampliados no se-
gundo semestre de 2015, em fase 
de implantação na EMEB Floras-
su Fernandes dos Santos e Palma 
Travassos, nas três unidade da 
EMEC Dr. José Abdo Chueire, 
São José Operário e São Fran-
cisco, além de 14 unidades de 
educação infantil, entre elas Luiz 
Antônio Bernal, Honório Car-
doso, Antônio Ricardo Benatti, 
Aurélio Niero,  Andréa Apareci-
da Amâncio, Alice Kamla, Ade-
mir Aparecido Correa, Santinha 
Gagliardi Riva, São Sebastião, 
Zobeide Martinelli Bulgarelli, 
Joaquim Fernandes Ribeiro (Joa-

quim  Sorocabano), Rosa De Al-
meida Lopes e Armando Lerro. 

Também projetos comple-
mentares de ação continuada de-
senvolvidos nas unidades de en-
sino fundamenta que incentivam 
as prática de atividades físicas, a 
promoção de hábitos alimentares 
saudáveis, a preservação do meio 
ambiente e das raízes culturais e 
projetos modulares como “Água 
de todos para todos” e Bichinhos 
de Jardim desenvolvidos nas uni-
dades de educação infantil, que 
integram um conjunto de ações 
fundamentais para conter os 
avanços da obesidade infantil  e 
promover o desenvolvimento so-
cial, cultural e sustentável. O mu-
nicípio tem investido na melho-
ria da qualidade da alimentação 
oferecida aos alunos e cumpre as 
diretrizes do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar no que 
se refere às exigência mínima de 
aquisição de alimentos produzi-
dos pela agricultura familiar.

O trabalho se estende para 
a saúde com a orientação nutri-
cional e o incentivo à prática de 
atividades físicas na prevenção 
e controle das doenças crônicas 
não transmissíveis. As parcerias 
com a secretaria de assistência 
social propiciam o atendimen-
to às necessidades emergenciais 
dos indivíduos ou famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social, 
capacitação profi ssional para ge-
ração de renda e atividades que 
estimulam o envelhecimento ati-
vo, complementando o conjunto 
de ações de segurança alimentar 
e nutricional do município.

Os convênios com o Fussesp, 
por meio nos projetos:  Horta Edu-
cativa, Padaria Artesanal, Polo 
Regional da Escola da Beleza, 
Praça de Exercícios e a parcerias 
nos Jogos Regionais dos Idosos 
viabilizou recursos para o desen-
volvimento de ações de educação 
alimentar e nutricional, geração 
de renda e envelhecimento ativo, 
disponibilizou material pedagó-
gico e possibilitou  a capacitação 
dos agentes multiplicadores das 
áreas de educação, agricultura, 
saúde e assistência social.

“As ações do projeto Vida 
Saudável são fundamentadas nas 
diretrizes do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricio-
nal e nas orientações  da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
para o cumprimento do Objeti-
vos para o Desenvolvimento do 
Milênio, executadas por meio de 
ações integradas em projetos mo-
dulares que atendem a população 
em todas fases da vida”, conclui 
a gestora de projetos do FSS de 
Jaboticabal, Izilda Costa.

Começam na próxima  terça-
feira, dia 3, a partir das 8h, as 
inscrições para a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) para o 
ano de 2016, do 6º ao 9º ano.  As 
inscrições acontecem na EMEB 
Dr. Edgard Palma Travassos. Po-
dem participar das aulas, alunos 
a partir de 15 anos.

Para um incentivo ainda maior 
para os alunos frequentarem as 
aulas regularmente, a Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por meio  da 
Secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel), dispo-
nibiliza uma bolsa auxílio de R$ 
80,00.

Para a inscrição, são necessá-
rias duas cópias dos documentos 
pessoais, sendo eles, RG, CPF, 
comprovante de residência, cer-

Abertas as inscrições para o EJA 2016

tidão de casamento, uma foto ¾ e 
histórico escolar.

As aulas serão ministradas na 

EMEB Palma Travassos, locali-
zada na Praça Dr. Jorge Tibiriçá,  
92, Centro.

Para os interessados que per-
deram as inscrições do progra-
ma Minha Casa Minha Vida, 
que aconteceram no início de 
outubro, a Prefeitura de Jabo-

Inscrições para Minha Casa Minha 
Vida continuam até o dia 6

ticabal, por meio da Secretaria 
de Planejamento, estendeu as 
inscrições até o dia 6 de no-
vembro.

As inscrições estão sendo 

realizadas na Empresa Muni-
cipal de Urbanização  de Ja-
boticabal (Emurja), localizada 
na Rua Mimi Alemagna, 37, 
Centro.

 São necessários os seguintes 
documentos:

RG e CPF;
Holerites (dois últimos me-

ses);
Comprovante de endereço (úl-

timo mês);
Certidão de estado civil (Ca-

samento ou Nascimento);

Última declaração do Imposto 
de Renda, com recibo de entrega;

Carteira de Trabalho e Cartão 
do PIS

Extrato de FGTS (caso for uti-
lizar)

Nos casos onde for necessá-
rio compor renda, é necessário 
apresentar cópias dos dois parti-

cipantes; documentos do cônju-
ge, mesmo sem renda, são obri-
gatórios; e os  autônomos devem 
comprovar renda através de guia 
de INSS (GPS).

Para mais informações, o tele-
fone de contato da Secretaria de 
Planejamento é (16) 3209-3303 e 
Emurja (16) 3202-9993.

O Procon de Jaboticabal in-
forma a nova lei que rege a co-
mercialização de veículos no-
vos e usados, de acordo com a 
Lei nº 13.111, de 25 de março 
de 2015.

Segundo o coordenador do 
Procon de Jaboticabal, Rodrigo 
Manolo Pereira, fi ca obrigatório 
os empresários que comerciali-
zam veículos automotores infor-
marem ao comprador o valor dos 
tributos incidentes sobre a venda 
e a situação de regularidade do 
veículo, como furto, multas, ta-
xas anuais, entre outros. 

A Lei foi sancionada pela 
presidente da República, Dilma 
Rousseff. Confi ra:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre 
a obrigatoriedade de os empresá-
rios que comercializam veículos 
automotores, novos ou usados, 
informarem ao comprador:

I - o valor dos tributos inci-

Procon de Jaboticabal informa sobre 
comercialização de veículos de acordo com nova lei

dentes sobre a comercialização 
do veículo;

II - a situação de regularidade 
do veículo quanto a:

a) furto;
b) multas e taxas anuais legal-

mente devidas;
c) débitos de impostos;
d) alienação fi duciária; ou
e) quaisquer outros registros 

que limitem ou impeçam a circu-
lação do veículo.

Art. 20 Os empresários que 
comercializam veículos auto-
motores, novos ou usados, são 
obrigados a informar ao compra-
dor a situação de regularidade 
do veículo junto às autoridades 
policiais, de trânsito e fazendária 
das unidades da Federação onde 
o veículo for registrado e estiver 
sendo comercializado, relativa a:

I - furto;
II - multas e taxas anuais le-

galmente devidas;

III - débitos quanto ao paga-
mento de impostos;

IV - alienação fi duciária; ou
V - quaisquer outros registros 

que limitem ou impeçam a circu-
lação do veículo.

Parágrafo único.  No contra-
to de compra e venda assinado 
entre vendedor e comprador de-
vem constar cláusulas contendo 
informações sobre a natureza 
e o valor dos tributos inciden-
tes sobre a comercialização do 
veículo, bem como sobre a si-
tuação de regularidade em que 
se encontra o bem quanto às 
eventuais restrições previstas 
no caput.

Art. 3º O descumprimento 
do disposto nesta Lei implica a 
obrigação de os empresários que 
comercializam veículos automo-
tores, novos ou usados, arcarem 
com:

I - o pagamento do valor cor-
respondente ao montante dos 
tributos, taxas, emolumentos e 
multas incidentes sobre o veícu-
lo e existentes até o momento da 
aquisição do bem pelo compra-
dor;

II - a restituição do valor in-
tegral pago pelo comprador, no 
caso de o veículo ter sido objeto 
de furto.

Parágrafo único.  As san-
ções previstas neste artigo se-
rão aplicadas sem prejuízo das 
demais sanções previstas na Lei 
no 8.078, de 11 de setembro de 
1990.

A ignorância é a porta principal 

para a angústia

Tolerância oferece meios para 

se suportar desavenças

Felicidade, sonhos, metas, foram 

feitos para serem alcançados 

com determinação
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Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

Uma vez que a Morte existe, vale a 
pena que os vivos a levem em considera-
ção e lhe atribuam sentido. Afi nal os seres 
humanos se distinguem dos animais exa-
tamente por dois aspectos: a criatividade 
e a consciência da Morte.

A Índia, graças ao Hinduísmo e ao 
Budismo, enfrenta esse lado obscuro da 
Vida com uma lucidez corajosa, medita-
da, consciente e confi ável, na tentativa 
de “estar pronto para saborear as alegrias 

REFLEXÃO - A LIÇÃO INDIANA  SOBRE  A  MORTE
da Vida sem ignorar a natureza e a essên-
cia da Morte”, como diz Daisaku Ikeda  
(Pacifi sta, Filósofo e Escritor. Com obras 
traduzidas em 20 idiomas).

Para os materialistas, a Vida de cada 
ser humano tem um início e um fi m. 
Antes do nascimento e depois da Morte 
dos indivíduos, nada existe. A Morte põe 
fi m à Vida do ponto de vista material e 
do ponto de vista espiritual. Como diria 
Dante, para os materialistas “morrendo o 
Corpo, morre a Alma”. Quem está con-
vencido de que depois da Morte não há 
nada pode se posicionar diante da Vida 
de vários modos. Os otimistas procuram 
gozá-la em todos os instantes da própria 
existência. Os pessimistas consideram a 
Vida como uma sequência insensata de 
dores e a Morte como o fi m de todos os 
males.

Os laicos procuram viver correta-
mente, sem fazer Mal aos outros, criando 
obras imortais ou dedicando-se a ações 
fi lantrópicas, incentivados apenas pela 
sua nobreza de espírito, não pelo medo 
do inferno ou pelo prêmio do paraíso.

Os cristãos católicos, creem que, antes 
do nascimento, não existe nem corpo nem 

alma. Após a Morte, se o seu comporta-
mento tiver sido correto, será salvo no pa-
raíso. Dependendo dos pecados vai para o 
Purgatório. Senão, vai para o Inferno.

A visão Islâmica consiste em crer que, 
depois do juízo divino, não existirão dois 
grupos (salvos  e condenados), mas três: 
os abençoados, que terão o privilégio de 
fi car junto ao trono de Alá; os salvos, que 
fi carão no paraíso; e os condenados, que 
queimarão no fogo do inferno.  

Já os Hinduístas e Budistas creem 
que exista uma única Vida Cósmica, uma 
única força vital e universal, sem início e 
sem fi m, da qual todas as Vidas são parte 
inseparável, assim como a gota de água é 
parte de um único Rio. Assim, segundo 
o Budismo e o Hinduísmo, cada ser vivo 
nasce, morre e renasce em infi nitas Vidas 
e infi nitas existências Mortes do corpo. A 
roda das nossas Vidas e das nossas Mor-
tes que se alternam gira eternamente em 
permanente “fl uxo em conjunto’ ao qual 
os Budistas chamam de samsãra.

Cada existência humana fl ui como uma 
onda contínua: Vida e Morte são fl uxos e 
refl uxos, sístoles e diástoles de um único 
fl uir, assim como a vigília e o sono são 

dois estados do nosso próprio cotidiano. 
A cada duas fases de vigília, há uma fase 
de sono na qual o corpo, em seu estado de 
quietude, recupera suas energias, enquanto 
a mente, em seu estado de inconsciência, 
continua a sonhar, a pensar, a criar. Da 
mesma forma, a cada duas fases de Vida, 
há uma fase de Morte. Na Coletânea dos 
ensinamentos morais, o famoso monge 
Budista Nitiren ( 1222-1282) afi rma: “O 
fl uxo e o refl uxo de nascimento e  Morte 
são intrínsecos ao funcionamento da Vida 
eterna. Existência e não existência, Nas-
cimento e Morte, aparecimento e desapa-
recimento, existência mundana e nirvana, 
são todos processos essenciais e eternos”.       

Os Espiritas Kardecistas também, 
como os Budistas e Hinduístas, acreditam 
na Reencarnação (vivência de infi nitas 
vidas e mortes do corpo, num processo 
infi nito de evolução espiritual, usando 
para isso infi nitos Planetas, nos quais  se 
adequam a evolução do espirito de cada 
indivíduo. Acreditam que “fora da cari-
dade não há salvação”, pois é a melhor 
maneira de evoluirmos espiritualmente).

Refl exão sobre texto de Domenico de 
Masi – Sociólogo 

Veja que interessante esta frase
“As mulheres se apaixonam pelos ho-

mens errados, porque os homens errados 
sabem falar as coisas certas”.

Não concordo plenamente com ela. 
Mas, ela revela um dado muito impor-
tante para quem quer viver um relaciona-
mento saudável e satisfatório.

O segredo é a ATENÇÃO NO OUTRO.
Segundo a frase “o homem errado fala 

as coisas certas”. Como ele sabe a coisa 
certa para aquela mulher? Prestando aten-
ção nela.

O “homem errado” tem como meta 
conquistar a mulher e se esforça para isto. 
Ele é objetivo nos seus interesses; age 
como um caçador que observa sua vítima 
para aumentar a chance de sucesso. Ele faz 
exatamente o que todos deveriam fazer.

O prestar atenção é uma das mais po-
derosas armas de sedução, pois ele em-
bute a mensagem: se ele presta atenção é 
porque se importa comigo.

Quando o bebê nasce, sua vida depen-
de da atenção da mãe. Signifi ca que ela o 
valoriza, cuida, traz o que é bom e, acima 
de tudo, permite que o bebê se sinta aco-
lhido e seguro.

Este bebê cresce e vira uma criança 
que é, observada pelos pais e cuidadas 
por várias outras pessoas que prestam 
atenção nela.

Ao se tornar adulto este padrão está 
profundamente impregnado na mente da 
pessoa. Quem gosta de mim, presta aten-
ção em mim.

Quem se importa comigo, presta aten-
ção em mim.

A vida é muito melhor quando alguém 
presta atenção na gente. Fica melhor ain-
da quando esta pessoa reconhece e busca 
ajudar nas difi culdades e necessidades. É 
o cuidar, o servir, o amparar, o estar junto, 
multiplicando a satisfação com a vida e 
diminuindo os sofrimentos.

Porque as Mulheres se apaixonam pelos homens errados? 
Porque eles sabem falar o que elas querem ouvir

A atenção no outro é um poderoso 
instrumento de entendimento e de desar-
me de barreiras e inseguranças. Portanto, 
a atenção signifi ca se importar com ela 
(de verdade ou fi ngido). Além disso, ao 
dizer as coisas certas, ele consegue criar 
um clima de entendimento. Tudo isto 
gera relaxamento e bem estar (por causa 
do desarme das barreiras pessoais).

O relaxamento e o bem estar faz com 
que as pessoas se exponham mais, geran-
do confi ança. 

A atenção gera bem estar na outra pes-
soa. Esta pessoa se desarma e se expõe 
mais. Tudo isto facilita o entendimento 
afetivo entre os dois, o que gera mais 
bem estar e mais confi ança. Esta é uma 
situação muito propícia para o surgimen-
to de vínculos entre as pessoas; pode ser 
amizade, namoro, etc.

  Considerações sobre como o amor 
ajuda na evolução humana

  A paixão se transformando em amor
  Dezenas de textos sobre AMOR
O homem errado tem uma meta: ca-

çar sua presa. Ao desarmá-la e gerar bem 
estar nela, ele consegue que ela se “entre-
gue” a ele. É o que ele quer: usufruir. Ele 
consegue usufruir porque faz com que ela 
se sinta bem; ou seja, que ela esteja usu-
fruindo da presença dele.

Ele gera um bem estar nela, e ela quer 
este bem estar. Para mantê-lo tenta agra-
dá-lo, fazendo o que ele quer (se entrega). 
É algo super legal não fosse, em alguns 
casos, o outro ser um fi ngido.

Os homens legais deveriam fazer o 
mesmo que o cara errado. A diferença 
seria o desejo de ter a satisfação e MAN-
TER esta satisfação. A meta muito mais 

legal: criar um profundo bem estar que 
dure por bastante tempo.

Mais do que conquistar, a atenção 
ajuda a preservar o prazer e a alegria do 
vínculo. A atenção difi culta algo que é 
muito comum nos namoros e casamentos: 
o distanciamento causado pela rotina. No 
início do namoro/casamento a atenção no 
outro é grande. Com o passar do tempo, 
esta atenção é relaxada e junto se vai uma 
parte da alegria e satisfação com a vida e 
com o vínculo afetivo.

Por fi m, esta atenção é um grande in-
dutor da libido. Ou seja, quem mantém 
a atenção no outro, estimula sua sexua-
lidade, gerando maior potencial sexual 
e orgástico. A natureza é sábia, e premia 
quem segue seu caminho.

O homem sedutor conhece  e  sabe  
muito  bem as  carências de sua escolhida.

Fellipe Bastos, 

A limpeza faz parte da nossa vida. 
Ninguém gosta de viver na sujeira, por-

SER LIMPO
que ela só traz doenças e outros males 
para a nossa saúde física, principalmen-
te espiritual. Quantas pessoas que hoje 
não estão sofrendo porque deixaram a 
sujeira entrar em seus corações e fa-
zer morada. Esta sujeira tem destruído 
muitas vidas, que poderiam ser uma 
grande benção para a nossa sociedade. 
Se todos limpassem o coração com a 
Santa Palavra de Deus, o mundo seria 
bem melhor para se viver. Não teríamos 
tantas violências, tragédias, destrui-
ções, etc. Jesus veio trazer vida (ale-
gria, prosperidade, saúde, paz, amor, 
enfi m todo o que é bom), e vida com 
abundância. Se você quiser e desejar 
ser limpo, faça como o leproso, que 
foi purifi cado. Quando o leproso viu o 
Senhor Jesus descendo do monte e uma 
grande multidão seguindo-O, Ele foi se 

aproximando de Jesus. Quando ele che-
gou bem perto, rogando-lhe e pondo-se 
de joelhos diante de Jesus, ele disse: Se 
queres, bem podes limpar-me. E Jesus, 
movido de grande compaixão, estendeu 
a mão, tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê 
limpo! E, tendo ele dito isso, logo a le-
pra desapareceu, fi cou limpo. (Marcos 
1:40-42-43).  O leproso não teve medo 
de se aproximar de Jesus, mesmo saben-
do que não podia, porque ele poderia ser 
apedrejado até a morte. Creio que nin-
guém deveria ter medo de chegar perto 
do Senhor Jesus, independentemente do 
tamanho do pecado que ele (a) praticou 
ou está praticando. Deus é amor e está 
sempre pronto para nos perdoar. O que o 
leproso queria de verdade, era ser limpo, 
não só no corpo físico, mas também no 
espírito, porque  a alma dele estava muita 
angustiada, abatida e sem paz. Jesus viu 
o coração dele desejando a cura, mas ele 
mesmo não tinha certeza se era da von-

tade de Deus que fi casse curado. Jesus 
olhou fi rme para ele dizendo: Sê curado! 
Ele se levantou imediatamente e viu que 
a lepra sumiu e louvou a Deus. Ele fi cou 
tão feliz, que saiu correndo, contando 
para todo mundo que tinha sido curado. 
A vida dele não foi mais a mesma, por-
que antes ele não podia viver em socie-
dade e ter uma família, mas agora tudo 
era diferente. Ele podia fazer qualquer 
coisa, ter uma vida normal, sem ser des-
prezado, humilhado ou rejeitado. Jesus 
está lhe oferecendo uma vida abundante, 
cheia de paz, amor e muitas felicidades. 
Não rejeite este convite, pois amanhã po-
derá ser tarde demais, hoje é o dia e esta 
é a hora. Faça como o leproso, receba a 
sua benção. Esta é a minha oração. Ouça 
o nosso programa: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

A vida nos proporciona o amor cul-
tivado pelas promessas de que somos 
imortais no bem e na caridade, espíritos 
eternos, exemplo vivo de ternura e de fra-
terna esperança, que cultiva a vontade de 
sermos felizes. 

O amor a Deus, o amor a Jesus, o 
amor a todos que se unem em torno da 
vontade de vivermos amando e perdoan-
do.

Somos eternos fi lhos da humanidade, 
que abraçamos o amor e  as virtudes, que 
somam os destinos fraternos da amizade 
e dos sonhos, criados a dois ou mais, para 
somarem a fé e dividirem com todos que 
querem seguir um caminho, multiplican-
do as vidas eternas do mundo, da felici-

Amor sem Limites
dade.

Caminhamos juntos, lado a lado, 
pensando às vezes igual, sonhando com 
duvidas,  passando por provas com hu-
mildade, com expiações, com esperança 
de vivermos e recebermos de todos a aco-
lhida fraterna da união, que une a todos, 
com a virtude exemplifi cada de Jesus, 
que é o perdão.

O amor é uma conquista da “alma”, 
que precisamos crescer espiritualmente 
para seguirmos a estrada maior, para al-
cançarmos a evolução.

Quem cresce com amor, vence as 
esferas negras da ignorância, pautando 
normas, direitos e métodos que auxiliam, 
para marchamos rumo a um fi m, acresci-
dos de méritos, aclamados pelos deuses 
da esfera maior.

Crescermos sempre no lema de um 
mundo maior, na hierarquia de valores 
“astrais”.

Vivemos sempre, morrermos nunca.
Nascemos com o tempo, para viver-

mos novamente, para vencermos com 
amor.

O amor vem de Deus, caminha com 
Jesus e se espalha pela humanidade, que 
busca como um alimento da alma, para 
sustentá-la e dar vida a todos que  o pro-
curam.

Sonhos de amor. Desejos de amor.
Esperanças que nunca morrem, para 

aqueles que vivem eternamente em es-
pírito.

Peça a libertação a Deus
Basta querer a libertação e abrir-se para ela acontecer

Jesus quer libertar as pessoas do iso-
lamento, do orgulho e da vaidade. Ele 
quer libertar aqueles que estão na fossa, 
soterradas e depressivas, além das outras 
que foram dominadas pelo orgulho, mas 
julgam poder fi car sem a consciência do 
erro que cometeram!

A maior necessidade do ser humano 
é o amor. As pessoas necessitam ser to-
cadas e curadas de suas feridas. Jesus é o 
Bom Samaritano e precisa de alguém que 
seja para Ele como Suas mãos, para tocar 
as feridas e derramar sobre elas “azeite 
e vinho”.

Deixe o Senhor tocar e libertar você 
para ser canal do Seu amor na vida das 
pessoas.

Com minha bênção,
Seu irmão,

Um grande desafi o da Agricultura atu-
almente é encontrar maneiras sustentá-
veis para garantir a segurança e abastecer 
a população mundial, que poderá chegar 
a 9,6 bilhões de habitantes até 2050, de 
acordo com a Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Números da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO) mostram que, em 10 anos, a pro-
cura mundial por alimentos crescerá 20% 
e o Brasil poderá atender cerca de 40% 
dessa demanda.

Infelizmente, prevalecem manejos 

Métodos biológicos para proteção e produção

que degradam o solo em diversas partes 
do mundo, inclusive no Brasil. Se a ter-
ra perder sua capacidade de renovação 
natural, a produção de alimentos estará 
comprometida.

O Papa Francisco estabeleceu uma 
relação íntima entre pobreza e a fragilida-
de do planeta na encíclica “Laudato Si” 
quando abordou sobre o cuidado da “casa 
comum”, ou seja, sobre o Planeta Terra. 

Foi a primeira vez que um pontífi ce 
demonstrou uma preocupação tão direta 
com a ecologia, afi rmando a necessidade 
de ver, com os olhos da Fé, a ligação en-
tre o ambiente natural e a dignidade da 
pessoa humana.

Tratar o meio ambiente como fonte 
sustentável de geração de energia e bus-
car a sua manutenção é imprescindível, 
e nós, sob orientação do governador Ge-
raldo Alckmin buscamos a harmonia da 
Agricultura com o Meio Ambiente, da 
preservação com a produção.

A Agroecologia surgiu como uma das 
ferramentas para enfrentar os problemas 
da Agricultura convencional. Numa jun-
ção de conceitos que privilegia as práticas 
agrícolas de pequenos e médios produto-
res.

O produtor rural tem compromisso 
com a utilização das boas práticas agríco-
las e o Estado deve apoiá-lo.

Assim, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 
trabalha, por exemplo, a partir da nossa Co-
ordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(Cati) Regional de Avaré, que em parceria 
com o Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia (IFSP) desenvolveu o 
Sistema PMB – Palha, Muda Alta e Biofer-
tilizante. Essa inovação reduz o consumo 
de água para irrigação em até 70%, além de 
restaurar da fertilidade do solo.

O nosso Instituto Agronômico (IAC), 
de Campinas, vem implementando o Pro-
grama Aplique Bem, orientando os pro-
dutores a aplicarem de forma correta os 
defensivos e insumos químicos, preser-
vando a segurança e a vida dos profi ssio-
nais que realizam o trabalho e proporcio-
nando melhores resultados na produção e 
evitando desperdícios.

Além disso, o IAC realiza pesquisas 
para melhorar as práticas de manejo do 
solo, assim como técnicas de conservação 
pós-colheita que aumentam a durabilida-
de dos alimentos; de controle a erosão; 
de reciclagem de composto orgânicos, 
entre outras tecnologias fundamentais 
para a melhor utilização de métodos bio-
lógicos para aumentar a nossa produção 
e incorporá-los também no uso como de-
fensivos.

A nossa Unidade de Pesquisa e De-

senvolvimento (UPD/Apta) de Agricul-
tura Ecológica, localizada em São Roque 
é referência em Agricultura Orgânica no 
País e inaugurou o seu anfi teatro para in-
tensifi car a capacitação dos produtores e 
fomentar as pesquisas com hortaliças, ba-
nana e alcachofra, produzidas sem o uso 
de adubos e defensivos químicos.

Outro exemplo de sucesso é no âmbi-
to do nosso Instituto Biológico, a utiliza-
ção de ácaros predadores para o controle 
de ácaros-praga. Sua aplicação em cul-
turas como feijão, algodão, soja, tomate, 
mamão, uva, morango e plantas orna-
mentais é considerado um sucesso, visto 
que eliminam 98% das pragas, enquanto 
os efeitos dos agrotóxicos se limitam a 
20% das pragas.

O Governo do Estado de São Paulo 
atua também em diversas frentes para 
garantir o melhor aproveitamento dos re-
cursos naturais ao desenvolver o conceito 
e implantação da Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta.

Sem prescindir dos agroquímicos, po-
demos disciplinar o seu uso, incrementar 
os processos biológicos na formulação 
de insumos e defensivos e assim garantir 
maior produção ao nosso agricultor, pro-
teção aos recursos naturais e alimentos 
saudáveis para todos.

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

Quanto mais a sociedade vive carente 
de moralidade, mais se acusa e mais se 
condena. Limitado é o poder de uma con-
denação e muita água falta para a efi ciên-
cia de um real “lava-jato”. Quanto mais 
se ataca a corrupção, mais os “grupos” 
defendem seus interesses e se inocen-

A ÉTICA DE “PARAISÓPOLIS”
tam e se degladiam em defesa de seus 
“quintais”. Assim nasce e se desenvolve 
a “corrupção” em “quintais” desonestos, 
canonizados de legítimos. Certamente 
porque benefi ciam a própria “corte”. Até 
no aspecto religioso, acontece esse des-
vio: “invocar a Deus, visando auferir van-
tagens monetárias”. Isso é charlatanismo 
ou mais claramente “mercantilizar um 
mito de salvação” para obter vantagens 
pecuniárias. Na vida comercial, vender 
carnes de animais doentes; furtar no peso 
e nas medidas; “comprar” eleitores; exer-
cer funções públicas visando o “proveito” 
de seus “grupalhos”; derramar diplomas; 
mediocrizar os vários níveis de educação, 
falsifi car resultados de pesquisas; abrir 
caminhos para as diversas fi guras de trá-
fi cos, etc. Ante essas situações que pulu-
lam nessa falsa “paraisópolis”: quem de 
nós já não praticou algo de corrupto? Não 
estamos, de um ou de outro modo, des-
truindo portas e fechaduras que impedem 
mergulhar de algum modo no lamaçal da 
corrupção? Difi cilmente uma “doença” 
poderá ser eliminada sem o clarão da 
consciência crítica”.

ALUGO APARTAMENTO PARA 
TEMPORADA NO GUARUJÁ

PRAIA DE PITANGUEIRAS - A l00 METROS DA PRAIA P/ 
OITO PESSOAS - CONTENDO AR CONDICIONADO  NOS 
QUARTOS - COM SERVIÇO DE PRAIA (COLOCAÇÃO DE 
CADEIRAS E  GUARDA SOL), SERVIÇO DE CAMAREIRA, 
PISCINA DE VISTA PARA O MAR. PRÓXIMO AO SHOP-
PING LA-PLAGE. TRATAR C/ MAURO PELO FONE (16) 
98117-2360 (VIVO).

RAIZEN ENERGIA S.A. torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Instalação N° 52000379 para Usina de açú-
car e álcool à RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 0, KM. 
322, ZONA RURAL, GUARIBA/SP.

RAIZEN ENERGIA S.A. torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Instalação N° 52000407 para Usina de açúcar 
e álcool à RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 0, KM. 322, 
ZONA RURAL, GUARIBA/SP.

AUTO POSTO CASULO LTDA., torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001799, válida 
até 29/10/2020, para Posto de Combustível à RUA GUERINO 
ABRAMO PAPA, Nº 603, CERRADINHO, JABOTICABAL/SP.
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Final do Campeonato Brasileiro 
de 1986 – Careca salvador!

A TV Cultura exibiu, a partir das 14 
horas, a íntegra do jogo fi nal do Brasileiro 
de 1986, entre Guarani e São Paulo, dis-
putado em Campinas, no Brinco de Ouro.

Aquela é tida como a mais emocio-
nante fi nal de campeonato Brasileiro de 
todos os tempos.

Após o empate por 1×1 no primeiro 
jogo, disputado no Maior do Mundo, a 
decisão foi para o segundo jogo, dispu-
tado em 25/02/1987 (sim, a fi nal de 86 
foi disputada em 87 – coisas do futebol 
Brasileiro) no Brinco de Ouro.

O Tricolor tinha um timaço, com Gil-
mar, Dario Pereyra, Nelsinho, Pita, Silas, 
Müller e Careca. Todos treinados por 
Pepe, que no mesmo ano havia protago-
nizado um dos momentos mais lindos do 
futebol, com o título da pequena Inter de 
Limeira sobre o Palmeiras.

Logo aos 2 minutos de jogo o Gua-
rani abre o placar, com um gol contra de 
Nelsinho. Ainda no primeiro tempo, o 
Tricolor chega ao empate, com um gol de 
cabeça de Bernardo.

O empate persiste no segundo tempo, 
levando o jogo para a prorrogação.

Logo no primeiro minuto o Tricolor 
marca 2×1, gol de Pita. Aos 7 o Guarani 
empata novamente o jogo, gol de cabeça 
de Boiadeiro (aquele mesmo). No início 

do segundo tempo o Guarani vira nova-
mente o jogo, com um belo gol de João 
Paulo, que passa por 3 jogadores do Tri-
color e toca na saída de Gilmar.

O tempo vai passando, passando e 
o bi campeonato parecia mais perto de 
Campinas que do Morumbi (ambos ha-
viam conquistado 1 título cada, em 77 e 
78). Até que no último minuto da pror-
rogação, quando a torcida Campineira 
já comemorava, Pita ganha uma bola de 
cabeça na meia-lua que sobra nos pés do 
Careca, que não perdoa! Partida empata-
da e decisão indo para os pênaltis.

O Guarani inicia as cobranças com 
Marco Antônio, que Gilmar defende. Ca-
reca cobra para o Tricolor, defesa de Sér-
gio Néri. Tosin e Dario Pereyra conver-
tem suas cobranças. Na sequencia, João 
Paulo manda para fora, e Rômulo coloca 
o Tricolor na frente. Daí para frente todos 
convertem suas cobranças (Valdir Cario-
ca, Fonseca, Evair e Wágner Basílio), o 
que garante o BI campeonato Brasileiro 
ao Tricolor.

Detalhe interessante é que a fi nal co-
meçou com Careca e Evair empatados na 
artilharia do campeonato, com 24 gols 
cada um. O gol salvador, além de levar a 
fi nal para os pênaltis, ainda levou Careca 
à artilharia do campeonato.

Tudo isso  na TV Cultura, a partir das 
14 horas.

Vale a pena conferir como construí-
mos o segundo degrau da caminhada do 
hexa!

Ficha técnica da partida:
 25/fevereiro/87
Guarani 3 x 3 São Paulo (nos pênaltis, 

Guarani 3 x 4 São Paulo)
Guarani: Sérgio Neri, Marco Antônio, 

Valdir Carioca, Ricardo Rocha, Zé Mario, 
Tosin, Tite (Vágner), Boiadeiro, Catatau 
(Chiquinho Carioca), Evair e João Paulo.

Técnico: Carlos Gainete Filho.
São Paulo: Gilmar, Fonseca, Wágner 

Basílio, Dario Pereyra, Nelsinho, Bernar-
do, Pita, Silas (Manu), Müller, Careca e 
Sidnei (Rômulo).

Técnico: Pepe.
Gols: Nelsinho (contra) aos 2 minutos 

e Bernardo aos 9 minutos do 1º tempo; 
Pita a 1 minuto, Boiadeiro aos 7 minutos, 
João Paulo aos 17 minutos e Careca aos 
28 minutos da prorrogação.

Cartão Amarelo: Ricardo Rocha e 
Valdir Carioca (Guarani)

Expulsão: Vágner (Guarani)
Local: Brinco de Ouro da Princesa – 

Campinas/SP
Árbitro: José de Assis Aragão (SP). 

Público: 37.370 Renda: Cz$ 4.222.000,00

SPFC: Fonseca, Gilmar; Wagner Basílio, Darío Pereyra e Bernardo, Müller, Silas, Careca, Pita; e 
Sídnei. Técnico: Pepe

Na foto, o timaço do Guarani 1986: Sérgio Neri, Gilson Jáder, Almir, Ricardo Rocha, Marco Antô-
nio e Tosin. Agachados: Chiquinho, Tite, Evair, Marco Antônio Boiadeiro e João Paulo.

Insistência no início e milagre no fi nal 
ajudam Palmeiras a fazer “obrigação”
Pé direito de Lucas Barrios e mãos de Fernando Prass garantiram vitória sobre o 

Flu, no tempo normal e nos pênaltis, e colocaram o time na decisão da Copa do Brasil

Quatro dias depois de ouvir sua tor-
cida tratar a classifi cação à fi nal da Copa 
do Brasil como “obrigação”, o Palmeiras 
a cumpriu na noite de quarta-feira (já 
madrugada de quinta, na verdade). Com 
difi culdades, mas cumpriu: 2 (4) x (1) 1. 
Para passar pelo Fluminense e conseguir 
a vaga, precisou de milagres das mãos de 
Fernando Prass, nos últimos minutos e 
nos pênaltis, após um começo arrasador 
com dois gols marcados pelos pés de Lu-
cas Barrios.

Gols que foram fruto de insistência – 
ou de raça, como cobrou a torcida com 
mosaico na arquibancada, antes do apito 
inicial. Primeiramente, insistência de Ro-
binho, que voltou à equipe e teve papel 
importante pelo lado direito do campo, de 
onde cruzou para o paraguaio. Depois, do 
próprio Barrios, que acreditou na hipóte-
se de rebote em pênalti cobrado por Zé 
Roberto e balançou a rede pela segunda 
vez ainda aos 17 minutos.

Além de Robinho, outra novidade na 
escalação de Marcelo Oliveira foi Ma-
theus Sales. O volante de 20 anos ganhou 
a posição depois de estrear com persona-
lidade no meio de semana. Não teve de-
sempenho brilhante, mas sufi ciente para a 
torcida se convencer de que o garoto mere-
ce mais chances, principalmente devido às 
recentes atuações ruins de Andrei Girotto.

O setor poderia ter sido reforçado no 
segundo tempo, quando o Fluminense 
cresceu de produção. Diante da necessida-
de de sacar Robinho, esgotado, o técnico 
palmeirense optou por uma alteração sim-
ples (Rafael Marques), entretanto, e viu o 
time ser castigado minutos depois, com 
gol de Fred, que fi cou em campo por mais 
de 90 minutos no sacrifício. Nos acrésci-
mos, quase fez o segundo. Quase, porque 
Fernando Prass operou um milagre.

A estrela do goleiro palmeirense bri-
lhou também nos pênaltis. Ele defendeu 

chute de Gustavo Scarpa e viu Gum tam-
bém desperdiçar sua cobrança, por cima 
do travessão. O Palmeiras precisou de 
apenas quatro batedores (Rafael Mar-
ques, Jackson, Cristaldo e Allione) para 
se garantir na decisão contra o Santos. As 
fi nais serão em 25 de novembro e 2 de 
dezembro. Antes disso, eles se encontram 
no domingo, na Vila Belmiro, pelo Cam-
peonato Brasileiro.

O gramado não apresentou as melho-
res condições. Devido ao show realizado 
na arena no fi m de semana, havia retângu-
los com muita terra em metade do campo 
e manchas amareladas na grama em ou-
tras regiões.

No segundo tempo da derrota de sába-
do para o Sport, no Pacaembu, a torcida 
palmeirense se uniu em coro que dizia 
que “quarta-feira já virou obrigação”. 
Antes da semifi nal, um mosaico na arqui-
bancada pedia “Raça, Verdão”. Ao menos 
nos primeiros minutos, isso não faltou.

Recuperado de lesão muscular, o meia 
foi escalado pelo lado direito do campo, 
aparecendo no lugar de Dudu (como ar-
mador central) somente em determinados 
momentos da recomposição do time. Pela 
beirada do campo, ajudou Lucas na mar-
cação.

A vontade pedida pela torcida foi pos-
ta em prática por Robinho aos 13 minu-
tos. Um chute de Lucas para frente resul-
taria em tiro de meta se o meia desistisse 
da jogada. Não desistiu. Buscou a bola 
na linha de fundo e cruzou para Barrios 
completar na pequena área.

Quatro minutos depois, o Palmeiras 
aumentou a vantagem em cobrança de 
pênalti cometido por Wellington Silva em 
Gabriel Jesus. Diego Cavalieri até defen-
deu a cobrança de Zé Roberto, mas não o 
rebote completado por Barrios.

Nos acréscimos, Matheus Sales rece-
beu na esquerda da área e chutou cruzado. 

A bola passou à frente de Barrios, que não 
concluiu à rede e pediu pênalti de Breno 
Lopes.

No retorno do intervalo, o Palmeiras 
viu o Fluminense crescer. Marcelo Oli-
veira, então, sacou Robinho, que vinha 
de lesão e estava esgotada, e optou por 
Rafael Marques. Substituição que até foi 
questionada por torcedores. Para eles, o 
treinador deveria ter reforçado a defesa.

Pouco depois da substituição, o re-
pórter André Hernan, do SporTV, fl agrou 
uma orientação irritada do técnico. Na-
quele momento, o Fluminense controlava 
o jogo.

– O Marcelo Oliveira está irritado por 
causa desses chutões que o Palmeiras dá. 
Ele quer posse de bola – disse o jornalis-
ta, na transmissão da partida.

Previsível: aos 25 minutos, o Pal-
meiras foi vazado por Fred. O atacante, 
que atuou no sacrifício e havia se irri-
tado muito no primeiro tempo por não 
ter recebido boas bolas, aproveitou bom 
cruzamento de Marlon e cabeceou para 
a rede. Falha do lateral-direito Lucas na 
marcação.

A classifi cação poderia ter sido feste-
jada sem a disputa por pênaltis, antes até 
dos acréscimos. Mas o gol marcado por 
Dudu, aos 45 minutos, foi corretamente 
invalidado pela arbitragem por impedi-
mento do atacante.

Dois minutos depois, quem quase 
comemorou a classifi cação foi a torcida 
do Fluminense. Fernando Prass, porém, 
fez um milagre com a mão esquerda, em 
chute de Fred.

Nos pênaltis, o Palmeiras foi perfeito. 
Treinado, converteu as quatro que preci-
sou, enquanto o Fluminense errou duas. 
Fernando Prass defendeu chute de Gusta-
vo Scarpa. Depois, Gum chutou por cima 
do travessão. A classifi cação foi selada 
com gol de Allione.

Atlético-PR não segura pressão, perde 
para o Luqueño e cai na Sul-Americana

Atlético-PR, que tinha vencido por apenas 1 a 0 em casa, leva 2 a 0 no Paraguai com casa lotada. Kadu 

falha no início, Daniel Hernández faz pênalti infantil, e Nikão é expulso no fi m

O técnico Cristóvão Borges esperava 
uma pressão inicial da equipe paraguaia. 
O Atlético-PR, porém, não soube evitá-la. 
Pior: levou um gol logo aos três minutos. 
Kadu demorou para afastar o perigo. Jorge 
Ortega deu chapéu em Christián Vilches e 
tocou por cima de Weverton para abrir o 
placar com um golaço. O Furacão seguiu 
com difi culdades. Marcos Guilherme, Ni-
kão e Walter sofriam com a marcação, e a 
bola não parava no ataque. Para aumentar 
o nível de difi culdade, Bruno Pereirinha 
sentiu lesão, e o time precisou mexer já 
aos 23: Daniel Hernández entrou.

Com apoio de sua torcida, o Luqueño 
manteve a postura ofensiva. Aos 27, Gui-
do Di Vanni bateu após confusão na zaga, 

e Weverton espalmou à queima-roupa. 
Na sequência, não teve jeito. Daniel Her-
nández cometeu pênalti bobo. José Le-
guizamón cobrou, o goleiro rubro-negro 
defendeu de forma parcial, e o zagueiro 
do Luqueño completou no rebote - 2 a 0. 
O Atlético-PR só arriscou em chutes de 
fora, com Walter, Hernani e Daniel Her-
nández, todos sem direção.

Para dar mais ofensividade ao time, 
Cristóvão trocou Hernani por Dellatorre 
na volta para o segundo tempo. O Atlé-
tico-PR melhorou (um pouco) e passou 
a rondar a área adversária. Nikão e Da-
niel Hernández pararam no goleiro Jorge 
Chena em chutes de fora. Dellatorre chu-
tou cruzado e também fi cou no quase. O 

Sportivo Luqueño, porém, ainda assusta-
va nos contra-ataques. Na melhor chance, 
Di Vanni chutou cruzado, entre Weverton 
e a trave, mas a bola passou por toda a 
área e saiu do outro lado.

Os números provavam a superiorida-
de do Atlético-PR no jogo. Aos 25, ele 
tinha mais fi nalizações (oito a cinco), 
mais posse de bola (67% a 33%) e melhor 
aproveitamento nos passes (90% a 69%). 
Faltava o gol. Cristóvão Borges partiu 
para o tudo ou nada: trocou Eduardo 
por Cléo e deixou o time com três meias 
ofensivos e três atacantes. Nikão, porém, 
agrediu o adversário aos 41, recebeu o 
vermelho direto e acabou com as chances 
de reação do Rubro-Negro no jogo.

LUQUEÑO: Jorge Chena (Giménez); Aquilino Giménez, Juan Escobar, José Leguizamón y Mar-
celo Báez; Jorge Núñez, Miguel Godoy, Luis Miño e Óscar Ruiz; Jorge Ortega e Guido Di Vanni. 
Técnico: Eduardo Rivera

Ficha técnica: Chapecoense 1 x 0 Grêmio
CHAPECOENSE 1 x 0 GRÊMIO
Local: Arena Condá, em Chapecó 

(SC)
Data: 8 de julho de 2015, sábado
Horário: 19h30 (de Brasília)
Árbitro: Flávio Guerra (SP)
Assistentes: Emerson Augusto de 

Carvalho e Marcelo van Gasse (ambos 
Fifa-SP)

Renda: R$ 466.180,00

Público: 13.916
Cartões amarelos: Wanderson (Cha-

pecoense); Pedro Rocha e Braian Rodrí-
guez (Grêmio)

GOL: 
CHAPECOENSE: Bruno Rangel, aos 

32 minutos do segundo tempo
CHAPECOENSE: Danilo; Apodi, 

Rafael Lima, Neto e Dener; Bruno Silva, 
Elicarlos, Cléber Santana, Hyoran (Tiago 

Luís) e Camilo (Maranhão); Bruno Ran-
gel (Wanderson)

Técnico: Vinícius Eutrópio
GRÊMIO: Marcelo Grohe; Ga-

lhardo, Geromel, Erazo e Marcelo 
Oliveira; Edinho (Braian Rodríguez), 
Maicon, Giuliano e Douglas; Luan 
(Yuri Mamute) e Pedro Rocha (Fer-
nandinho)

Técnico: Roger Machado

Os jogadores do Grêmio (fora da ordem): O goleiro Marcelo Grohe, Matías Rodríguez, Rhodolfo, Erazo, Marcelo Oliveira, 
Fellipe Bastos, Walace, Maicon, Douglas, Everton, Giuliano, Luan, Braian Rodríguez e Yuri Mamute.

Santos atropela o São Paulo na Vila e volta à fi nal da Copa do Brasil
Data: 28/10/2015
Horário: 22h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos-SP
Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira - SP 

(FIFA)
Auxiliares: Emerson Augusto de 

Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse 
(ambos SP e FIFA)

Cartões amarelos: Luis Fabiano (São 

Paulo).
Gols: Ricardo Oliveira, aos 11 e 

aos 23, Marquinhos Gabriel, aos 20 
minutos do primeiro tempo, e Michel 
Bastos, aos 26 minutos do segundo 
tempo.

Santos: Vanderlei, Daniel Guedes 
(Chiquinho), David Braz, Gustavo Henri-
que e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas 

Lima (Geuvânio); Marquinhos Gabriel 
(Alison), Ricardo Oliveira e Gabriel. Téc-
nico: Dorival Júnior.

São Paulo: Rogério Ceni (Denis); 
Bruno, Lyanco, Lucão e Matheus Reis; 
Rodrigo Caio, Michel Bastos e Ganso; 
Alexandre Pato, Alan Kardec (Centuri-
ón) e Luis Fabiano (Wesley). Técnico: 
Doriva.

São Paulo: Rogério Ceni; Bruno, , Rafael Toloi, Dória e Reinaldo; Denilson, Souza, Paulo Henri-
que Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato e Luis Fabiano.
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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.)

Realizada no dia 22 de outubro nas 
dependências da ABRAPEC - Associa-
ção Brasileira de Assistência às Pessoas 
com Câncer, a  palestra foi voltada para 
o tema do Outubro Rosa, prevenção do 
câncer de Mama, coordenada pela enfer-
meira Camila Cristina de Brito, da Prefei-
tura de Jaboticabal. 

Na ocasião, os participantes interagiram 
com a palestrante e puderam assim sanar as 
duvidas sobre este tipo de câncer, que anu-
almente leva a óbito milhares de mulheres 
no Brasil, mas se diagnosticado precoce-
mente, tem um alto grau de cura.

A diretoria da Abrapec agradece 
imensamente à enfermeira Camila Cris-
tina de Brito, por ter aceitado o convite 
para ministrar a palestra, e o Instituto 
Avon, que neste ano também é parceiro 
da Abrapec na Campanha Outubro Rosa.

O movimento Outubro Rosa
O movimento conhecido como Outu-

bro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na 
década de 1990, para estimular a partici-
pação da população no controle do câncer 
de mama. A data é celebrada anualmente 
com o objetivo de compartilhar informa-
ções sobre o câncer de mama e promover 
a conscientização sobre a importância da 
detecção precoce da doença.

A Abrapec participa do movimento, 
promovendo espaços de discussão sobre 
câncer de mama, divulgando e disponibi-
lizando seus materiais informativos, tanto 
para profi ssionais de saúde, quanto para a 
sociedade.

Câncer de Mama no Brasil.
O câncer de mama é o segundo tipo de 

 Abrapec realiza palestra sobre a Prevenção do Câncer de Mama

tumor mais frequente no mundo e o mais 
comum entre as mulheres

O câncer de mama é o segundo tipo de 
tumor mais frequente no mundo e o mais 
comum entre as mulheres. O INCA (Ins-
tituto Nacional do Câncer) publicou uma 
estatística que prevê 57 mil novos casos 
para o próximo ano, com cerca de 15 mil 
óbitos, no Brasil. A doença acomete com 
maior frequência mulheres entre os 45 e 
55 anos de idade. 

Neste mês, a doença está sendo am-

plamente debatida por causa da campanha 
Outubro Rosa, que convoca as pessoas a 
ajudar na divulgação da importância do 
auto exame. Com ele, é possível detectar 
nódulos ou alterações na mama, evitando 
problemas mais sérios.

A hereditariedade é responsável por 
apenas 10% do total de casos, porém 
mulheres com história familiar de câncer 
de mama, especialmente em parentes de 
primeiro grau (mãe ou irmãs) que foram 
acometidas antes dos 50 anos apresentam 

maior risco de desenvolver a doença. 
“Vale lembrar que o problema pode ocor-
rer também em homens, em uma frequên-
cia aproximada de 1% em relação ao sexo 
feminino”, revela Jamir Silva, assessor de 
imprensa da Abrapec.

Em Jaboticabal a ABRAPEC - Asso-
ciação Brasileira de Assistência às Pes-
soas com Câncer está localizada à Rua 
Maestro Grossi, 459 - Nova Jaboticabal, 
fone (16) 3203-2428  site: www.abrapec.
org – e-mail: jaboticabal@abrapec.org

Se a 6ª edição do Fest’Alma repetir 
o sucesso das anteriores, se prepare: será 
muita emoção à fl or da pele. O evento que 
há anos canta e encanta, sensibilizando 
todo o público que tem a oportunidade de 
assisti-lo, acontecerá nos dias 11 e 12 de 
novembro, às 19h30, no Salão Nobre do 
Colégio Santo André.

O espetáculo “RE-VI-VER” promete 
levar o espectador a uma viagem mágica 
pelo tempo, iniciando-se nos anos 50 e ter-
minando nos dias atuais. O evento contará 
com apresentações de teatro, dança e mú-
sica, todas elas realizadas por integrantes 
da Olhos da Alma com defi ciência visu-
al, defi ciência múltipla, surdocegueira e 
transtorno do espectro do autismo.

O espetáculo será apresentado com 
audiodescrição, recurso de acessibilida-
de que transforma imagens em palavras, 
que facilitará o entendimento de todas as 
ações que acontecerão no palco. Segundo 
os organizadores, tal recurso é possível 
graças a um equipamento especializado. 

 A venda de convites antecipados já 
está sendo feita na Unidade Olhos da 
Alma, que fi ca na rua Maestro Grossi,  
348, na Nova Jaboticabal. Ingressos a R$ 
15 e R$ 10 (crianças e estudantes). Mais 
informações podem ser obtidas pelo tele-
fone de número (16) 3202-5349.

 BREVE HISTÓRICO: UNIDADE 
DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE 
VISUAL

“OLHOS DA ALMA”
 A Olhos da Alma atende atualmente 

FEST’ALMA PROMETE REPETIR A EMOÇÃO DOS ANOS ANTERIORES
78 pessoas com defi ciência visual, defi ci-
ência 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 nascimento até a tercei-
ra idade, residentes nas cidades de Jaboti-
cabal e Região.

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

As atividades multidisciplinares bus-
cam trabalhar a habilitação/reabilitação 
de maneira integrada, envolvendo a fa-
mília, a escola e os demais segmentos da 
sociedade, favorecendo assim o exercício 
da cidadania. 

Há quinze anos, a Unidade Olhos da 
Alma, junto a seus atendidos, tivera parti-
cipação 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 ciência. 

Também procura promover a seus 
atendidos o ingresso no mercado de tra-
balho mantendo contato com as empresas 
de Jaboticabal e região

Promove 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.

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA 
NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

Reproduzimos nesta matéria, a segun-
da parte da mensagem publicada no blog 
“de coração a coração”, as quais compar-
tilhamos, pois é um assunto pertinente ao 
atual momento no qual passamos. Relata 
o Arcanjo Miguel de que uma grande mu-
dança que ocorreu dentro de vocês, está 
agora entrando na fase em que elas irão 
se manifestar exteriormente em sua reali-
dade percebida.

As novas energias que envolvem o 
Planeta Terra e também sobre O QUE ES-
PERAR DO EQUINÓCIO, DO ECLIP-
SE E DA ONDA X.

Nós asseguramos: tudo o que está 
acontecendo é como deveria ser, e é uma 
clareira nas velhas energias que você se 
prendeu tão fortemente. Estas frequên-
cias mais baixas têm de ser transmutadas, 
para que esta onda de luz divina e amor 
possa fl uir através do corpo e do solo até 
o núcleo de Gaia (Planeta Terra).

É impossível levar as frequências 
mais baixas dos reprimidos traumas emo-
cionais e a errante programação do DNA 
(sistemas de crenças limitadas) para as 
dimensões superiores. Estas velhas ener-
gias de traumas presas, devem ser liber-
tadas a partir do corpo, de modo que as 
informações da luz possam fl uir comple-

A ONDA CÓSMICA DE SETEMBRO - II
tamente através de você, e ser aterrada 
corretamente. Isso completará o circuito 
divino, que faz de você o Super Ser que 
você realmente é.

As chamas gêmeas de mais alto nível 
sobre a Terra desempenham um papel im-
portante no “EVENTO DO HORIZON-
TE”. Uma grande multidão de portadoras 
iluminadas da chama-gêmea deve liderar 
o caminho, e abrir os portões cósmicos 
com o poder intenso de seu combinado 
amor, e trazer essa percepção da vibração 
mais elevada chamada de “A Nova Terra 
e Novo Céu”.

Nós, como anjos em corpos huma-
nos, passamos a deter espaço em nossos 
próprios corpos para esta grande luz para 
toda a humanidade, e para anunciar esta 
grande mensagem. Sei que muitas Ra-
ças das Estrelas estão aqui agora, para a 
chamada abertura fi nal das cortinas, desta 
grande história cósmica na qual você tem 
desempenhado um importante papel.

Grandes seres de muitos mundos es-
tão aqui, sentados na borda de seus assen-
tos, para ver como vocês estão fazendo, e 
ver o que vocês vão fazer a seguir. Eles 
estão aplaudindo vocês.

Dizemos que, após a primeira onda 
das chamas gêmeas portadoras das cha-
ves passar pelo véu da 5D, eles vão co-
meçar o seu verdadeiro trabalho como 
equipes femininas/masculinas no maior 
serviço aos outros, ajudando o resto da 
Humanidade a atravessar esta grande 
Ponte para o Arco Iris.

A maior coisa que quero que você en-
tenda aqui, é que você está fazendo tudo 
isso. Nunca mais veja a si mesmo como 
“pequeno velho você” ou como vítima, 
mas como o SEU SUPER SER e o DEUS 
QUE VOCÊ REALMENTE É.

Seria melhor que você viesse como 
uma criancinha e fosse como o Avatar, 
ou super-herói, que você admirava no 
passado. Neste ponto você estava muito 
perto de quem você é, de verdade, e en-
tão, agora!

Você é muito mais do que pode ima-
ginar, mas dizemos para experimentar e 
ser apenas o mais elevado você. Este é o 
caminho correto, e vai elevar a sua vibra-

ção mais rápido do que qualquer coisa, 
porque ele se alinha com a verdade mais 
elevada.

Também quero que você entenda que 
a mais elevada coisa que você pode fa-
zer nestas próximas 3 semanas, é saber 
que esta ascensão já aconteceu. Tudo já 
aconteceu.

Agora, mude a sua consciência para a 
realidade da Frequência Terra, é simples 
assim.

Ao longo das próximas semanas, re-
tome o controle de seu poder pessoal em 
todos os sentidos. Assuma o controle de 
volta de seus governos. Você faz isso 
simplesmente não precisando deles para 
fazer tudo por você. Estes não são seus 
inimigos, eles estão apenas fazendo o que 
você foi preguiçoso demais para fazer.

Encerramos dizendo que é importante 
que você cuide bem de si mesmo durante 
este grande momento, para que você pos-
sa ser o melhor que puder ser para todos.

O ensinamento mais elevado em todos 
os universos é este: “Amar a Deus com 
todo seu coração, mente e alma, este é o 
segredo para entrar no Reino dos Céus”. 
Perguntamos a você: quem é a identidade 
deste grande Deus?

Amamos VOCÊ por todo o seu cora-
ção, mente e alma!

Não há nenhum outro trabalho além 
disso.

Obrigado a estes grandes seres, que 
vieram para a Terra nesta grande e pro-
posital missão.

Foram bem-sucedidos, queridos, en-
trem. Esta é a sua hora de brilhar.

Vós sois a luz do mundo, como um 
grande mestre disse uma vez. Brilhar para 
todos verem.

Somos, e são todos, seus queridos 
amigos muito reais, isso já está aconte-
cendo e vai acontecer exatamente como 
foi falado. É lindo e maravilhoso e não há 
nada a temer. Nenhum dano virá a qual-
quer um de vocês.

Seu mundo agora será defi nido como 
livre, para sempre.

O nível de sofrimento e caos neste 
planeta não pode ser sustentado, mesmo 
que se passem mais alguns meses. Algo 

tem que ser feito de uma vez, e realmen-
te já há bilhões de Seres de Luz (VOCÊ) 
continuando a transmitir nesta Super-On-
da Evolutiva da Consciência para trans-
formar a nós mesmos e a percepção ex-
terior de que este lugar dentro do paraíso 
tem que se transformar.

A partir de S7 (07 de setembro de 
2015), uma ressonância sub-coletiva irá 
mesclar todos os prazos potenciais dentro 
de um acordado dentro da realidade para 
este grande propósito. A tarefa imediata é 
amar-vos plenamente, e saber que você já 
está alinhado totalmente com a Nova Ter-
ra da 5D. Como um grande mestre disse 
uma vez, “APENAS ACREDITE”.

Pouco antes da 5D será quando se 
reunirão as chamas gêmeas, e O Universo 
somente enviará estas desconhecidas/co-
nhecidas, quando você vibrar perto e da 
vibração de amor da 5D. Este é o nível 
em que você domina seu amor-próprio.
Esta é a onda de amor que nos referimos 
como Onda-X.

Nós somos os 36.000 corresponden-
tes das energias masculinas e femininas, e 
somos os portadores-chave e do mais alto 
Amor no Universo, que daremos à luz um 
poder nunca experimentado na Terra, ao 
nos prepararmos para o maior evento da 
história humana. Muitos de vocês resso-
am como este sub-coletivo.

Nós somos a esperança para toda a 
humanidade!

Nós somos a cola divina que irá rea-
lizar esse cronograma conhecido como a 
Ponte do Arco-Íris, em conjunto como a 
primeira grande onda de seres de luz que 
tocarão a frequência 5D em 28/09/2015.

Eu Sou Arcanjo Miguel e venci a 
morte para que pudesse vir e fazer este 
grande acontecimento vir a ser. Meu povo 
andará ao meu lado em um grande novo 
reino onde estaremos em alegria juntos 
para sempre.

Os dados contidos nesta mensagem 
fl uem de fonte de energia através deste 
corpo.

Eu Sou o Arcanjo Miguel, O Anjo 
Guardião do Amor e da Proteção, e deixo 
essas palavras para você.

Na velocidade de Deus, velocidade 
para todos os grandes seres de luz!

Arcanjo Miguel - LUZ & PAZ

Perseguir sonhos, conquistar inde-
pendência profi ssional ou ser seu próprio 
chefe são alguns dos motivos que fazem 
pessoas apostarem no negócio próprio. 
Esses conceitos podem ser descritos como 
empreendedorismo. Segundo pesquisa da 
Global Entrepreneurship Monitor - GEM, 
o número estimado de empreendedores na 
região sudeste do Brasil é de 19 milhões, o 
que representa 42% do total estimado para 
o Brasil, e, desse valor, mais da metade 
está em estágio inicial do negócio. Mas, 
afi nal, o que é ser empreendedor? 

Aline Schneiders Martins, docente da 
área de administração e negócios do Senac 
Jaboticabal, reforça o conceito apresenta-
do pela autora Mara Sampaio, no livro Ati-

Empreenda, qualifi que-se e aumente a renda mensal 
Cursos livres na área de gastronomia podem ser opção para sair do sufoco

tude Empreendedora: descubra com Alice 
seu País das Maravilhas, de que o empre-
endedor é aquele que mantém atitude ino-
vadora, é curioso, ousado e sabe aprovei-
tar oportunidades, encontrando soluções 
criativas para os problemas. “Hoje, a lei 
também ajuda o microempresário, fazen-
do com que ele tenha mais facilidade em 
abrir o seu próprio negócio”, afi rma Aline.

O cenário é impulsionado por diversos 
fatores, que incluem crescimento econô-
mico, busca por praticidade e falta de tem-
po. De acordo com a Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Alimentação – Abia, 
somente no ano passado, o setor gastronô-
mico movimentou R$ 116 bilhões.

Biscoiteiros, bolacheiros, confeiteiros, 

doceiros, salgadeiros e uma série de outros 
profi ssionais são exemplos de categorias que 
atuam no mercado por conta própria. Porém, 
vale lembrar que o crescimento do setor 
também traz a concorrência. “O mercado é 
propício e aberto, mas o profi ssional preci-
sa entender que não basta querer, é preciso 
entender do negócio e da área em que atu-
ará. Para isso, tem que se qualifi car”, afi rma 
Shelly Gonçalves Leite Cetroni, docente da 
área de gastronomia do Senac Jaboticabal.

A oportunidade existe. Negócios na 
área de alimentação, quando bem estrutu-
rados, podem ter geração de renda cons-
tante, em qualquer época, já que ninguém 
deixa de comer. Então, procurando atender 
a demanda por qualifi cação, o Senac oferta 
diversas opções de cursos na área de gas-
tronomia. São eles: Brigadeiro Gourmet, 
Básico em Confeitaria, Comida de Bote-

quim, Docinhos para Festa e Hambúrguer 
Gourmet: origem e evolução.

“Todos podem produzir e vender as re-
ceitas que aprendem nas aulas, ou mesmo 
utilizar o conhecimento para preparar do-
ces e salgados para os amigos, produzindo 
a própria comida servida em festas e en-
contros familiares, o que auxiliará na eco-
nomia e geração de renda”, destaca Shelly. 

Interessados nos cursos devem preen-
cher os pré-requisitos específi cos. Mais 
informações sobre turmas e horários po-
dem ser obtidas no Portal Senac: www.
sp.senac.br/jaboticabal, pessoalmente na 
unidade ou pelo telefone (16) 3209-2800. 

Serviço: Cursos Gastronomia - Inscri-
ções abertas. Senac Jaboticabal. Endereço: 
Rua 24 de Maio, nº 831 – Centro. Infor-
mações: (16) 3209-2800 e www.sp.senac.
br/jaboticabal
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

HELLO!
CONHECEM A MODELO? 
ENTÃO EU APRESENTO!

O nome dela é Paula Camargo (21), ribeirãopretana, 1.75 de altura, 
ariana e formada em moda. Paula foi descoberta num shopping, en-
trou para o casting Station Models, estrelou em campanhas, desfi les e 
comerciais de TV. Atualmente se prepara para sua primeira temporada 
internacional.

Vamos fi car de olho nela!

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli

Sei que vou sofrer...
Com a nossa separação.
Você vai ser feliz,
Dedicando o seu amor a 

outro coração.
Eu vou fi car aqui, mor-

rendo de paixão...
Por um amor que não vol-

ta mais não!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

A atleta Ana Caroline Lopes, da equi-
pe de atletismo da FAE de Jaboticabal, 
participou no mês de setembro do Cam-
peonato Paulista Escolar na capital pau-
lista e se consagrou-se campeã paulista 
escolar na prova do lançamento do disco 
e arremesso de peso, conquistando vaga 
para a seleção paulista de atletismo esco-
lar, para representar o estado no Campe-
onato Brasileiro de Atletismo Escolar e 
neste campeonato foi medalha de prata, 
sendo a segunda melhor atleta do Brasil 
na prova de lançamento do disco, e neste 

ANA CAROLINE LOPES SAGROU-SE 
CAMPEÃ PAULISTA

início de mês ela participou do Campeo-
nato Paulista da Federação de Atletismo 
e conquistou  duas medalhas de ouro no 
lançamento de disco e do arremesso de 
peso. A treinadora Roberta Braz se sente 
muito feliz de ter encontrado mais um 
talento em meio a tantas difi culdades, 
e acredita que  ainda existe esperança.  
Como educadora, tento educá-los pelo 
esporte, mostrando que é preciso se de-
dicar, aprender a ganhar e perder, acima 
de tudo se tornar uma pessoa de bem, um 
cidadão”, enfatizou.

Aplauso para elas. As mulheres 
deram o tom no Acústico Rosa. O 
show promovido pela Unimed Ja-
boticabal na noite de 29 de outubro, 
para sensibilizar a comunidade sobre 
a importância das ações de preven-
ção ao câncer de mama, reuniu can-
toras de Jaboticabal e a comunidade 
na Concha Acústica. O evento teve 
apoio do Departamento de Cultura 
da Prefeitura Municipal de Jabotica-
bal e da Escola de Artes Francisco B. 
Marino.

Cristiane da Costa, Adriana Pava-
nelli, Aline Merenda, Adriana Trinca, 
Débora Vieira, Sharah Bertocco e Lee 
Anne apresentaram canções da música 
popular brasileira com versões mui-
to pessoais, acompanhadas pelos seus 
músicos. Do repertório internacional, 
Débora Vieira trouxe ao show La Vie en 
Rose, da diva Edith Piaf.

A cada música, o público interrom-
pia com palmas e muita vibração. Na 
abertura, Cristiane da Costa, defi ciente 
visual e autista, apresentou Imagine, 
Emoções e Aquarela no teclado. Ela, 
que é autodidata e nunca fez aulas de 
música, aprendeu a tocar de ouvido e 
abriu a noite.

Na plateia, presenças do prefeito 
Raul GÍrio e da primeira dama, Cidi-
nha Gírio, do Diretor de Cultura, Abel 
Zeviani, de vereadores, cooperados e 
do Diretor da Unimed Jaboticabal Dr. 
Oswaldo Costa César.

A noite também teve um toque bene-
fi cente: o bar do evento foi administra-
do pela Associação da Mulher Unime-
diana.  O ingresso foi um litro de leite 
longa vida, doado ao Fundo Social de 
Solidariedade do Município.

De acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer – INCA, o câncer de mama 
é o tipo mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil, depois do de pele 
não melanoma, respondendo por cerca 
de 25% dos casos novos a cada ano. O 
câncer de mama também acomete ho-
mens, porém é raro, representando ape-
nas 1% do total de casos da doença.

Relativamente raro antes dos 35 
anos, acima desta idade sua incidência 
cresce progressivamente, especialmen-
te após os 50 anos.

Existem vários tipos de câncer de 
mama. Alguns evoluem de forma rápi-
da, outros, não. A maioria dos casos tem 
bom prognóstico, desde que detectado 
precocemente.

O Outubro Rosa é um movimento 
social que nasceu nos Estados Unidos 
e chegou com tudo ao Brasil.  É uma 

Quando a Música sensibiliza para prevenção ao câncer de mama
forma de sensibilizar as mulheres para a 
importância dos exames e da adoção de 
hábitos de vida mais saudáveis.

Homenagem
O Acústico Rosa foi encerrado com 

uma tocante homenagem ao médico 
Luiz Alberto Geraldo Martins, recente-
mente falecido. As cantoras reuniram-se 
em um grande fi nal, cantando Samba 
em Prelúdio, de Vinícius de Moraes e 

Baden Powell, uma das músicas pre-
feridas do homenageado. Suas fi lhas, 
Olívia e Luísa, e a neta Elis, represen-
taram a família e receberam o carinho 
das pessoas.
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Uma grande festa democrática tomou 
conta dos corredores da Alesp (Assem-
bleia Legislativa de São Paulo) na manhã 
do último sábado, 24, para a Convenção 
Estadual do PMDB de São Paulo, que re-
conduziu o deputado federal Baleia Rossi 
à presidência.

Entre as lideranças presentes, o vice-
presidente Michel Temer, a senadora 
Marta Suplicy, o presidente da FIESP, 
Paulo Skaf, o presidente do diretório mu-
nicipal do PMDB de São Paulo, Gabriel 
Chalita, deputados estaduais, federais, 
prefeitos e lideranças do interior.

Baleia Rossi foi reeleito presidente 
estadual em chapa única, denominada 
“PMDB UNIDO POR SÃO PAULO”, 
com o comparecimento e votação de 72% 
dos delegados. Os titulares votaram das 
09h às 12h e os suplentes a partir das 12h 
em um clima festivo e de união partidária. 

Durante o ato político, o presidente 
Baleia Rossi fez uma análise da atuação 
e união do partido no Estado.

“Estamos vivendo um momento im-
portante do nosso PMDB em São Paulo. 
Na última eleição, tivemos um cresci-
mento signifi cativo. Passamos de 52 vice-
prefeitos para 80 e de 69 prefeitos para 
90, além de 700 vereadores”, destacou 
Baleia e completou: “ninguém faz nada 
sozinho. Todas as decisões são compar-
tilhadas pelos companheiros da Execu-
tiva Estadual. Esse crescimento só foi 
possível graças ao trabalho e união dos 
membros da executiva, das lideranças e 
da militância nos municípios. O partido 
sempre esteve de portas abertas para no-

Deputado Baleia Rossi é reeleito presidente estadual do PMDB de São Paulo

vas lideranças que queiram fazer a boa 
política. O PMDB de São Paulo não tem 
dono, preza pela democracia”, concluiu.

O presidente nacional do PMDB e vice-
presidente da República, Michel Temer, te-
ceu elogios à condução do partido em São 
Paulo e também destacou a união de todos.

“O Baleia conseguiu uma unidade 
extraordinária no PMDB de São Paulo. 
Fazer isso em São Paulo, signifi ca fazer 
pelo Brasil. Vocês não tem ideia do que 
signifi ca a unidade do PMDB em São 
Paulo para o PMDB Nacional. O PMDB 
de São Paulo é um exemplo para o Brasil. 

Sua reeleição signifi ca o fortalecimento 
dessa unidade do PMDB. E devo repetir: 
o PMDB não tem dono, nem aqui, nem 
no nacional. Abrimos o partido para todas 
as lideranças. Todos estão unidos na ideia 
de que a grandeza do PMDB também de-
pende da sua abertura”, concluiu Temer.

O deputado Léo Oliveira (PMDB) 
atua na Assembleia Legislativa em 
São Paulo para que a fosfoetanola-
mina seja pesquisada adequadamen-
te. Para isso acontecer o mais rápido 
possível, Léo encaminhou documen-
tos ao Ministério da Saúde, Organi-
zação Mundial da Saúde e Governo 
do Estado de São Paulo.

“As maiores autoridades da Saú-
de nacional e mundial vão ter que 
tomar um posicionamento. Vários 
pacientes que estão tomando esse 
possível novo remédio me rela-
taram melhoras impressionantes. 
Como representante da população, 
não posso fi car parado”, explica Léo 
Oliveira.

A substância, que pode ser o alí-
vio para quem sofre do câncer, foi 
desenvolvida em nossa região: no 
Instituto de Química da USP de São 
Carlos. O químico Gilberto Orival-
do Chierice, professor aposentado 

Fosfoetanolamina, a possível cura do câncer
do IQSC, começou a estudar a subs-
tância na década de 1980 e passou 
a trabalhar com a hipótese de que 
ela teria uma ação anticancerígena. 
Ele desenvolveu, então, um método 
próprio para sintetizar a substância 
em laboratório.

 Atualmente a fosfoetanolamina 
é distribuída pela universidade por 
causa de decisões judiciais. A subs-
tância não tem registro na Anvisa e 
seus efeitos nos pacientes são des-
conhecidos e não se sabe qual seria 
a dosagem adequada para tratamen-
to. 

Com essas medidas adotadas 
pelo deputado Léo Oliveira, o pro-
cesso de pesquisa deve ser acelera-
do. “Podemos estar diante de uma 
revolução da medicina e o alívio do 
sofrimento de tanta gente. Tomara 
que seja comprovada a efi cácia do 
medicamento”, acredita o deputado 
Léo Oliveira. 

Está marcada para quinta-feira, 
5 de novembro, a fi nal da Copa Re-
cord. Jaboticabal enfrenta Araras, 
às 21 horas, no Ginásio Municipal 
do Jatobá.

 “Acreditando nas pratas da casa, 
Jaboticabal vem colhendo frutos. 
Vencemos a Taça EPTV e agora 
temos o desafi o contra Araras para 
fechar 2015 com chave de ouro. A 
população está convidada. Vamos 
torcer por nossos garotos”, afi rma o 
presidente da Fundação de Amparo 
ao Esporte (FAE), Samuel Cunha.

 Ingressos limitados – A Funda-
ção de Amparo ao Esporte informa 
que serão disponibilizados 500 in-
gressos para a torcida. Os interes-
sados devem passar na secretaria 
do Ginásio Municipal de Esportes, 
na terça-feira, entre 8h e 13h. “Caso 
os ingressos não se esgotem, a dis-
tribuição continua na quarta-feira, 
no mesmo horário”, fi naliza Cunha.

Copa Record: fi nal acontece na quinta-feira 
Partida decisiva contra  Araras será no Ginásio do Jatobá

Nota 
O temporal da quarta-

feira desta semana trouxe 
prejuízos para Jaboticabal 
e deixou vários bairros sem 
água em função de uma 
pane no quadro de comando 
e, consequentemente, uma 
bomba queimada. Vai faltar 
água nos bairros Boa Vista, 
Vale do Sol, Residencial, 
Vila Mariana, Jardim Angé-
lica, Santo Antônio, Jardim 
Alvorada e São Bom Jesus. 
Poderá afetar também os 
bairros Morada Nova, Mo-
rada do Campo, Paraty e 
Ipês. O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jabo-
ticabal (Saaej) está tomando 
as providências para sanar 
o problema o mais rápido 
possível e voltará a colocar 
caminhões com água para 
encher as caixas de quem 
precisar. Solicita-se, no en-
tanto, que os moradores 
destes bairros economizem 
água até que a situação seja 
normalizada.

CRÉDITO FÁCIL E 
SEM BUROCRACIA

DE 10 A 240 MIL 
LIBERAÇÃO NO MESMO DIA

SEM CONSULTA AO SPC E SERASA. PARA ABRIR NEGÓCIOS,
COMPRAR IMÓVEL, PAGAR DÍVIDAS, FAZER CAPITAL DE GIRO
PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA TODO BRASIL
DIÁRIAMENTE DE 08: ÀS 21- HORAS 
EXEMPLOS:

CRÉDITO /PRESTAÇÃO CRÉDITO   PRESTAÇÃO
10 MIL   R$ 85,00 50 MIL  R$298,00
15 MIL   R$104,00 60 MIL  R$347,00
20 MIL   R$134,00 70 MIL  R$426,00
30 MIL   R$198,00 80 MIL  R$505,00
40 MIL   R$254,00 90 MIL  R$594,00

******** VEJA OUTROS VALORES********

PLANTÃO: SÁBADO E DOMINGO

(0XX31) 3043-8384 OU  
(0XX31)3082.9065 
(0XX31) 3043-5185 
(0XX31)99590-4678
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Quem é mais 
perigoso: câmera 
na terra ou disco 
voador no céu?

Por Noel, o 
Mensageiro 
da Paz

A campanha de fi nal de ano do Sa-
vegnago Supermercados vai sortear  uma  
casa,  no valor de R$ 300 mil, oito carros 
VW Fox e 18 motos Honda. O valor to-
tal dos prêmios será de quase R$ 700 mil. 
Cada R$ 70 em compras, em qualquer  
uma das lojas ou postos de  combustíveis 
da rede, dará direito a um cupom promo-
cional eletrônico. A campanha começa  no 
dia 29 de outubro e vai até 14 de janeiro, 
com sorteios praticamente todas as sema-
nas a partir de 11/11. A campanha deste 
ano tem como tema Feliz Vida Nova com 
o Savegnago e terá 9 sorteios, onde  nos 
8 primeiro serão distribuídos um carro e  
duas motos em cada um deles. Já no últi-
mo serão sorteadas duas motos e uma casa 
no valor de R$ 300 mil. O Savegnago  está  
investindo ao todo cerca de R$  6 milhões 
na campanha promocional de fi nal de ano 
e espera gerar em torno de 3 milhões de 
cupons. Como participar: A  cada R$ 70 
em compras, nas lojas ou  nos postos de 
combustíveis, os clientes têm direito a um 
cupom da promoção Feliz Vida Nova com 
o Savegnago. A novidade na campanha 
deste ano é que os cupons serão eletrô-
nicos. Para participar,  os clientes preci-
sam fornecer o CPF no caixa na hora da 
compra e depois fazer a  inscrição no site 
www.savegnago.com.br/felizvidanova ou 
nos totens existentes nas lojas do Saveg-
nago. Em seguida ele receberá uma men-
sagem por e-mail ou SMS para validar o 
cadastro, onde o mesmo precisa ser feito 
apenas uma vez. Após a confi rmação do 
cadastro, todas as compras acima de R$ 70 
geram automaticamente um cupom para 
participar do próximo sorteio vigente. As  
compras  são cumulativas, ou  seja,  os  
valores  que  ultrapassarem R$ 70 fi cam 
acumulados  para serem somados ao de 
uma  próxima compra. Somente participa-
rão dos  sorteios os cupons emitidos  no 
período que  anteceder cada sorteio, onde 
os cupons de um sorteio não valem para 
o próximo. Entretanto, todo os cupons 
serão válidos para o sorteio fi nal onde o 
cliente concorrerá a uma casa no valor de 
R$ 300 mil e duas motos Honda. Além  
de  premiar  seus  clientes, o Savegnago 
Supermercados ajudará cerca de 50 enti-
dades fi lantrópicas de toda a região, pois 
a cada 100 cupons gerados serão doados 
R$ 3,50. Em 2014 foram doados cerca de 
R$ 110 mil.

Maior rede do interior O Savegnago 
Supermercados é a maior rede do in-
terior do Estado de São Paulo, com 32 
lojas, quatro postos de combustíveis e  
um centro de distribuição instalado em 
Ribeirão Preto,empregando diretamente 
6.250 funcionários. O ranking da As-
sociação Brasileira de Supermercados 
(ABRAS) colocou o Savegnago como a 
15ª maior rede de supermercados do  país  
em  2014, com um faturamento de R$  
1,9  bilhão. Este ano a rede deverá ter  um  
crescimento de cerca de 10%  no fatura-
mento,  atingindo R$ 2,1 bilhões.

Campanha de fi nal de ano do Savegnago Supermercados 
vai sortear uma casa, 8 carros e 18 motos. A campanha 

acontecerá de 29 de outubro à 14 de janeiro de 2016 e vai dar 
quase R$ 700 mil em prêmios para os clientes da rede

K O MÀQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., torna público que re-
quereu da CETESB  a Renovação de Licença de Operação  para Fa-
bricação de Máquinas, Aparelhos e Implementos  para Agricultura 
na Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 2.300, Jardim Kennedy 
– Jaboticabal - SP.

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 

PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação n° 
52001793, válida até 29/10/2017, para Usina de Açúcar e Álcool, 
sito à Fazenda Santa Rita, s/n, Zona Rural, Pitangueiras/SP.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Agulha tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 24/10/2015 da 00h10 às 08h30. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

POLACHINI & ANDRADE CONSULT, RECICL E CO-
MERC RESID DE EQUIP ELETROELETR LT-ME, TORNA 
PÚBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A LOCENÇA DE 
INSTALAÇÃO Nº 52000401 E REQUEREU A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RE-
SÍDUOS DE EQUIP ELETROELET, RECICLAGEM E CO-
MÉRCIO RESÍDUOS DE EQUIP. ELETROELET(REEE) À 
RUA AMÉRICO DE CASTRO, 239, EM JABOTICABAL/SP.
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Aconteceu na noite de quinta-feira, 22 
de outubro, na Câmara Municipal, a co-
memoração à Semana da Criança e Ado-
lescente, instituída pela Lei Municipal 
n°4.424/2013 e ao Dia da Criança e do 
Adolescente Especial, pela Lei Municipal 
n° 4.468/2013 (de autoria da Vereadora 
Dra. Andréa Delegada), com a Palestra 
“Uma Sinfonia Diferente - um novo olhar 
sobre o espectro autista”.

A palestrante, Ana Carolina Steinko-
pf, é a Musicoterapeuta responsável 
pela realização do primeiro musical com 
crianças autistas no Brasil. Além de ter o 
dom da música e um coração nobre, Carol 
é uma pessoa humilde, meiga, carismáti-
ca, inteligente e transmitiu muitas de suas 
experiências, demonstrando que apesar 

COMEMORAÇÃO À SEMANA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
de sua pouca idade, não deixou de acre-
ditar que, com muita garra e dedicação, 
é possível transformar o mundo em que 
vivemos.

Ela pôde conhecer alguns pontos do 
município e, ao visitar a APAE na sexta-
feira, na companhia da Secretária de 
Assistência Social e Diretora da APAE 
- Eliete Travaini Lopes, ela fi cou impres-
sionada com a organização e estrutura da 
unidade de Jaboticabal.

Dra. Andréa Delegada agradece à 
Carol por ter proporcionado ótimos mo-
mentos a todos, ressaltando que Jabotica-
bal estará sempre de portas abertas para 
recebê-la e, se Deus quiser, implantar o 
projeto “Uma Sinfonia Diferente”.

“Agradeço à Carol por ter proporcio-

nado ótimos momentos a todos nós, res-
saltando que Jaboticabal estará sempre de 
portas abertas para recebê-la e, se Deus 
quiser, implantar o projeto “Uma Sinfo-
nia Diferente”. Também não posso deixar 
de agradecer imensamente à Rede Social 
de Proteção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Jaboticabal, em nome do 
Presidente do COMCRIAJA - Maurílio 
Delfi no, sem a qual não seria possível 
trazer essa palestra. Finalmente, agradeço 
a todas as autoridades que estiveram pre-
sentes, além de pais de crianças especiais, 
alunos, professores da rede, professores 
da Faculdade São Luís e a população que 
foi nos prestigiar. Sem dúvida, foi uma 
noite de emoção e aprendizado”, frisou 
Dra. Andréa.

A “Festa da Criança”, realizada dia 25 
de outubro, na Praça das Jabuticabeiras, 
mais uma vez foi um sucesso. Uma tarde 

Vereador Wilsinho Locutor promove 
festividades para as CRIANÇAS

linda, em que as crianças se divertiram 
nos brinquedos pula-pula, cama elástica, 
escorrega e o trenzinho da alegria. Todos 

riram com os palhaços, e comeram mui-
tos doces, pipoca, picolé, algodão doce, 
refrigerante, sorvete e um gostoso bolo. 


