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Uma das maiores colônias 
de férias foi inaugurada no 
último dia 31 de outubro na 
cidade de Avaré. Comissões 
de todos os sindicatos fi lia-
dos à FECOMERCIÁRIOS 
prestigiaram o aconteci-
mento inédito. Jaboticabal 
se fêz representar através de 
uma comissão coordenada 
pelo Presidente BENEDITO 
OCLÁVIO FRIZZAS.

RECORDANDO
Em audiência com o Go-

vernador Geraldo Alkmin, 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, dia 05 de maio de 2.013, 
o presidente FRIZZAS apre-
sentou sua proposta perti-
nente à duplicação da ro-
dovia Matão/Jaboticabal, 
destacando que apenas 13 
quilometros completariam 
a conclusão da obra. Na-
quele mesmo instante e em 
ato contínuo o Governador 
ligou para o Secretário dos 
Transportes, Saulo de Castro 
Abreu a fi m de que colocas-
se na pauta, com urgência, a 
demanda do projeto em pau-
ta. Através de estudos da Se-
cretaria dos Transportes, foi 
comprovado, à época, que o 
fl uxo VDM (Volume Diário 
Médio), foi concluído e con-
fi rmado, e a obra era viável, 
dando origem ao projeto e 
execução dos trabalhos de 
preparação do solo. Diante 
deste contexto, o presidente 
FRIZZAS viu seu pedido ser 
colocado como prioridade do 
Governador.  Neste encon-
tro, LUIZ CARLOS MOTTA 
- Presidente da FECOMER-

LIDERANÇAS SINDICAIS RECEPCIONAM 
GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN EM AVARÉ

CIÁRIOS, fêz inúmeras rei-
vindicações ao Governador, 
que se encontram atendidas, 
e que trouxe muitos benefí-
cios à classe comerciária.

O MOMENTO FOI 
OPORTUNO PARA UM 
DIÁLOGO E AGRADECI-
MENTO

O Governador se lembrou, 
perfeitamente, da reivindi-
cação, feita pelo Presidente 
Benedito Oclávio Frizzas, 
e salientou: “o mais breve 
possível entregaremos a du-
plicação da Rodovia Matão/
Jaboticabal totalmente con-
cretizada. Os comerciários 
são sempre bem-vindos. 
Cumprimento o Presidente 
FRIZZAS, na pessoa do líder 
MOTTA e reafi rmo que cada 
proposta que venha destes lí-
deres sindicais, analiso com 
muito carinho e atenção, 
dando o encaminhamento 
necessário, pois o comerci-
ário é uma categoria forte e 
cresce organizada. O objeti-
vo do Estado é estreitar nos-
sas relações”, concluiu.

MOTTA NO USO DA PA-
LAVRA

Todos esses acontecimen-
tos, solicitações, reivindica-
ções e propostas, fazem parte 
das nossas deliberações. O 
objetivo é fortalecer a classe 
comerciária, fi rmar parce-
rias, principalmente nas áre-
as do trabalho, esporte, cultu-
ra, entre outras”, enfatizou.

EM TOM EMOTIVO
À reportagem, BENEDI-

TO OCLÁVIO FRIZZAS 
destacou o empenho: “O 

Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Jabotica-
bal, é uma entidade forte, 
unida, representativa, dinâ-
mica, progressista, engajada 
principalmente à política de 
melhores condições de vida. 
Na diversidade de direitos e 
reivindicações, me pontuo 
na estratégia de ações equi-
libradas em todos os movi-
mentos, com ordem e resis-
tência, mantendo direitos e 
prerrogativas, com medidas 
pontuais e fortes, salvaguar-

dando direitos da classe co-
merciária, com sustentação, 
orientação e amparo jurí-
dico. Dentre todos os bene-
fícios proporcionados aos 
sindicalizados, tais como, 
Auxílio Maternidade, Fune-
ral, Kits Escolares, Colônia 
de Férias na Praia Grande, 
Homologações, Orientações 
Jurídica, Vídeo-Locadora, 
Moradias, e muitos outros 
benefícios. Num futuro bre-
ve, entregaremos uma com-
pleta Academia, e Gabinete 

Odontológico com modernís-
simos equipamentos”, pon-
tuou FRIZZAS.

SOBRE O FIM DE ANO
Nas festividades do ANO, 

existe uma programação de-
talhada. “No sorteio de FIM 
DE ANO, proporcionaremos 
através de sorteio pela Lo-
teria Federal de Natal, de 
uma MOTO ZERO KM  no 
primeiro prêmio, e em se-
guida, mais quatro TVs de 
32 polegadas/coloridas. O 
comerciário que se fi liar ao 

sindicato até 30/11/2.015, 
também receberá um cupom 
para concorrer”  enfatizou o 
Presidente FRIZZAS.

Observa-se a preocupação 
e bem estar social do Presi-
dente FRIZZAS, com o asso-
ciado e comunidade. Com re-
presentatividade, concretiza 
sonhos, oferecendo a busca 
por oportunidades com qua-
lidades inumeráveis, estimu-
lando novas conquistas em 
benefício de toda a classe co-
merciária. 

De acordo a Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento, as ins-
crições para o Programa Minha 
Casa Minha Vida estão prorro-
gadas até o dia 13 de novembro, 
sexta-feira.

As inscrições estão sendo re-
alizadas na Empresa Municipal 
de Urbanização  de Jabotica-
bal (Emurja), localizada na Rua 
Mimi Alemagna, 37, Centro, das 
7h30 às 13h30.

Os documentos para fazer a 
inscrição são os seguintes:

 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;

Inscrições para Minha Casa Minha Vida são prorrogadas 

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).

EM AVARÉ - Governador Geraldo Alkmin, Luiz Carlos Motta e Benedito Oclávio Frizzas (31/10/2015)

A Loja da Coplana de Jaboti-
cabal foi reinaugurada na sex-
ta-feira, 6/11, com a presença de 
cooperados, parceiros, membros 
da comunidade, autoridades 
locais e veículos de imprensa. 
A estrutura impressiona. São 
2.100 m2 de área, ao lado da an-
tiga loja, em local de fácil acesso 
- Av. Carlos Berchieri, 2.555. 

Com estacionamento para 
50 carros, a Loja oferece 18 
mil itens, entre produtos para a 
produção agrícola como máqui-
nas, implementos e peças que 
atendem às culturas da região. 
Para o público em geral, tam-
bém há produtos variados, como 
ferramentas, artigos para PETs 
e de uso veterinário, itens para 
pesca, camping, lazer em casa, 
jardinagem  e setor automotivo. 
Destacam-se ainda rações, bo-
tinas, coturnos, chapéus, entre 
outros, com a marca Coplana.

Na inauguração, o prefeito 
Raul Girio elogiou a iniciati-
va. “A Cooperativa investe na 
região, sempre promovendo a 

Reinauguração da Loja Coplana de Jaboticabal
Empreendimento surpreende pelo tamanho e estrutura diferenciada

geração de empregos e renda, 
mesmo em um momento de cri-
se como este pelo qual estamos 
passando. As conquistas para a 
cidade são inúmeras, entre elas 
o incremento da economia lo-
cal” .

O presidente da Coplana, 
José Antonio de Souza Rossa-
to Júnior, afi rmou que gostaria 
que o momento fosse outro, re-
ferindo-se à crise. Entretanto, a 
reestruturação da Loja de Jabo-
ticabal havia ocorrido depois de 
uma avaliação detalhada sobre 
o retorno do investimento. 

“Além de econômica, há uma 
crise política no país. Temos que 
ponderar isso, mas temos que 
olhar para dentro de casa, para 
os negócios da Cooperativa, e 
identifi car onde estamos, para 
onde vamos. Sabemos que as 
crises são cíclicas, e é importan-
te buscar formas de superá-las”. 
Em seu discurso, emendou: 
“quando vemos o resultado, nós 
nos perguntamos o porquê de 
não termos feito a reinaugura-

ção antes”.
Sobre o atendimento, Ros-

sato fala das demandas da 
lavoura. “Esse empreendi-
mento foi feito também para 
aperfeiçoar o atendimento ao 
cooperado. É uma loja que 
estamos expandindo em ta-
manho, número de itens, mas 
sem esquecer as peças priori-
tárias para a produção agrí-
cola”, afirma. 

Além da estrutura diferen-
ciada, com maior conforto e 
exposição dos produtos, a Loja 
trouxe um importante benefício 
ao cooperado. O espaço onde 
estava a loja antiga será utili-
zado para dar suporte ao pro-
dutor, na área de peças. O local 
irá funcionar em plantão 24 
horas por dia durante a safra, 
e, nos momentos de maior mo-
vimento nas lavouras, haverá 
expediente aos sábados, domin-
gos e feriados. 

Cezar Cimatti, gerente de 
Varejo, ressalta a qualidade do 
atendimento como prioridade. 

“Toda a mudança da estrutu-
ra física, aumento do número 
de itens e o conforto que o em-
preendimento oferece, objetiva 
atendermos ainda melhor o co-
operado e aumentar a participa-
ção das pessoas da cidade e re-
gião. Sabemos que Jaboticabal 
é um polo regional, que recebe 
público de municípios vizinhos. 
Dessa forma, trabalhamos para 
atender ao cooperado e comuni-
dade.”

Cezar ressalta ainda as qua-
lidades sustentáveis do empre-
endimento: “A Loja é ecologica-
mente correta, com uso mínimo 
de energia elétrica e água, algo 
com o qual nos preocupamos 
desde o início do projeto”, afi r-
ma. 

Diferenciais verdes

•Pela entrada de luz natural, 
durante o dia não há necessida-
de de acender as lâmpadas;

•Os climatizadores são do 
tipo ecológico, que ventilam 
e umidifi cam o ar para maior 
conforto;

•A água para limpeza de pá-
tio, banheiros e área interna 
é proveniente da captação da 
chuva, com o armazenamento 
em cisterna;

•O piso é específi co para o 
uso de máquina que lava e reco-
lhe a água, reduzindo o consu-
mo ao mínimo;

•Cores claras de paredes e 
teto objetivam a redução do ca-
lor e melhor aproveitamento da 
luz; 

•Telhado com tratamento tér-
mico que reduz a temperatura. 

Estrutura e produtos da Loja 
•18 mil itens;
•2.100 m2 de área; 
•Local de fácil acesso, ao 

lado da antiga loja - Av. Carlos 
Berchieri, 2.555;

•Estacionamento para 50 
carros;

•Produtos para a produção 
agrícola como máquinas, imple-
mentos e peças que atendem às 
culturas da região;

•Ferramentas e setor auto-
motivo;

•Artigos para PETs e de uso 
veterinário;

•Itens para pesca, camping, 
lazer em casa, jardinagem;  

•Rações, botinas, coturnos, 
chapéus, entre outros, com a 
marca Coplana.

Nos capítulos da vida, quem 
muito exige, pouco o 

faz socialmente

Projetos mal direcionados 
trazem inefi ciência em 

âmbitos gerais

Humildade não deixa ninguém 
à deriva. É o termômetro da 

transparência
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P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Em 02 de Agosto de 1939, depois de 
consultar os colegas, LÉO SZILÁRDI  e 
EUGENE WIGNER, o Físico  ALBERT 
EISNTEIN  escreveu  esta carta para 
FRANKLIN  ROOSEVELT, Presiden-
te dos Estados Unidos. Nela, informava 
que era realmente possível utilizar Urânio 
para construir uma bomba atômica, acon-
selhava o governo americano a investir 
tempo e dinheiro nessa pesquisa e adver-
tia que alguns Físicos já haviam iniciado 
um trabalho semelhante na Alemanha na-
zista.  Em função desta carta, o Presidente 
ROOSEVELT,criou  o Comitê Consulti-

REFLEXÃO - UM  GRANDE  ERRO  DE  EINSTEIN

vo de Urânio Briggs,  que deu origem ao 
Projeto Manhattan, um enorme programa 
de pesquisa do qual resultou a construção 
das bombas Little Boy e Fat Man,   que, 
jogadas em Hiroshima e Nagasaki, em 
1945, mataram mais de 200 mil pessoas. 
Mais tarde, EINSTEIN qualifi cou esta 
carta como “UM GRANDE ERRO DE 
MINHA VIDA“ .

ALBERT EINSTEIN
OLD GROVE RD.
NASSAU POINT
PECONIC, LONG  ISLAND
02 DE AGOSTO DE 1939 
 F.D. Roosevelt,
Presidente dos Estados Unidos,
Washington, D.C.
Prezado Senhor:
Um Trabalho recente de E. Fermi e L. 

Szilárdi que chegou a meu conhecimento 
leva-me a crer que, no Futuro imediato, 
será possível transformar o elemento 
Urânio numa nova e importante fonte de 
energia. Alguns aspectos dessa conjun-
tura demandam cautela e, se necessário, 
medidas urgentes por parte do governo. 
Assim, acredito ser minha obrigação ex-
por-lhe os seguintes fatos e fazer-lhe as 
seguintes recomendações.

Nos últimos quatro meses, tornou-se 
provável  --  mediante o trabalho de Jo-

liot na França e de Fermi e Szilárdi nos 
Estados Unidos  --  que se consiga produ-
zir numa grande massa de Urânio numa 
reação nuclear em cadeia que geraria 
uma abundância de energia e de novos 
elementos semelhantes ao Rádio. Agora 
parece quase certo que isso poderia ocor-
rer no Futuro imediato.

Esse novo fenômeno também levaria 
à construção de bombas, e é concebível  
--  embora muito menos certo  --  que 
possibilite a construção de um novo tipo 
de bomba extremamente poderosa. Uma 
única bomba desse tipo, transportada em 
navio e detonada num porto, poderia des-
truir todo o porto e parte do território ad-
jacente.  No entanto, essas bombas talvez 
fossem pesadas demais para ser transpor-
tadas em avião. 

Os Estados Unidos têm pouco miné-
rio de Urânio. O Canadá e a antiga Tche-
colosváquia têm mais, porém a maior 
fonte de Urânio está no Congo Belga. 

Diante disso, o Senhor talvez ache in-
teressante estabelecer contato permanente 
entre o governo e o grupo de Físicos que 
trabalham com reação em cadeia nos Es-
tados Unidos. O Senhor poderia incumbir 
essa tarefa a uma pessoa de sua confi an-
ça que, talvez atuando extraofi cialmente, 
cumpriria as seguintes funções:

a. - Estabelecer contato com os De-
partamentos do governo, mantê-los infor-
mados sobre o andamento do trabalho e 
dispensar atenção especial à necessidade 
de garantir o fornecimento de minério de 
Urânio para os Estados Unidos ;     

b. - Acelerar o trabalho experimental, 
que, no momento, é realizado dentro das 
limitações fi nanceiras dos laboratórios  
universitários, angariando fundos, se for 
o caso, junto a particulares desejosos 
de contribuir para essa causa e, talvez, 
buscando a cooperação de laboratórios  
industriais providos do equipamento ne-
cessário. 

Sei que a Alemanha suspendeu a 
venda do Urânio procedente da Tchecos-
lováquia, que agora está em seu poder. 
Essa medida talvez se deva à relação do 
fi lho do Subsecretário de Estado alemão, 
Von Weizsäcker, com o Kaiser-Wilhelm-
Institut de Berlim, onde está sendo repro-
duzido parte do trabalho dos americanos 
com Urânio.

 Atenciosamente,
[Assinado]
(ALBERT EINSTEIN)  
Do Livro CARTAS EXTRAOR-

DINÁRIAS  -- Organizador SHAUN 
USHER  --

José Fernando Stigliano  --  Reescritor  

O salário é ruim e as perspectivas de 
conseguir outro emprego são pequenas.

Estratégia – Você pode pedir um au-
mento, mas se isso for impossível, come-
ce a criar alternativas em seu currículo 
para melhorar o salário. Não despreze sua 
atual empresa, pois a partir desta oportu-
nidade que a vida está oferecendo você 
poderá crescer. Quantas pessoas desem-
pregadas não gostariam de estar no seu 
lugar? Pense também em alguma ativida-
de paralela e criativa que o ajude a sair da 
crise mais rapidamente. Mas para isso é 
necessário parar de se autodepreciar e se 
lamentar tanto, e ter atitudes positivas. A 
culpa não é do mundo, nem da empresa. 
A culpa é da maneira como você encara 
tudo isso.

Dou o sangue e ninguém reconhece 
meu trabalho.

Sua empresa não é o conde Drácula. 
Ela não precisa de seu sangue. Precisa 
do seu talento, empenho, criatividade e 
de sua felicidade também, pois funcio-
nário feliz também faz clientes felizes. 
Quanto ao reconhecimento, procure-se 
fazer reconhecer. Não espere que os ou-
tros apontem seus resultados, utilizando 
aquela velha frase: “Vou esperar, pois um 
dia vão reconhecer todo o meu talento!”. 
Isso parece melodrama, do tipo E o vento 
levou. Se não tomar cuidado, o vento le-
vará mesmo seu emprego para bem longe 
de você.

Certa ocasião, na empresa que eu tra-
balhava como chefe, havia duas funcio-
nárias. Uma era criativa inventava estra-
tégias, discutia suas idéias, e cada vitória 
comemorava. A outra fazia a mesma coi-
sa, só que era calada, e deixava até que 
os outros tomassem os créditos de suas 
próprias idéias e iniciativas.

AS MUDANÇAS EM SUA VIDA NÃO VÃO OCORRER QUANDO VOCÊ MUDAR 
DE EMPREGO: VÃO OCORRER QUANDO VOCÊ MUDAR DE ATITUDE! 

Quando chamei a segunda para con-
versar, por não perceber frutos em seu 
trabalho, ela disse: “meu trabalho rende 
muitos frutos, a diferença é que eu não 
fi co alardeando isso por aí. Eu espero 
que a empresa perceba por si só”. Volto 
a afi rmar: sua empresa não é vampiro e 
nem tem bola de cristal! Demonstre seus 
resultados de maneira direta e efi caz.

Todo e qualquer emprego é uma 
oportunidade de expansão. Não espe-
re pela empresa: faça acontecer! Olhe a 
sua volta e perceba quantas oportunida-
des você está deixando passar, por estar 
olhando para o chão e se lamentando. Se 
você está feliz com o que faz ótimo. Mas 
se tem ambições e quer melhorar profi s-
sionalmente, fi que atento. Tem pessoas 
que quando não estão satisfeitas em seus 
empregos começam a fazer seus contatos 
com as pessoas certas, até atingirem seus 
objetivos. E você?  Que contatos esta fa-
zendo? A  CORAGEM DE  MUDAR !!!

Quem nunca pensou em mudar a 
vida profi ssional ou afetiva, ou promover 
qualquer outro tipo de autotransforma-
ção? Com o pensamento, vêm também 
as dúvidas, os temores: será um sonho ra-
zoável ou muito arriscado? Como vencê-
los? Existe um modo certo de lidar com 
a mudança? O que ela nos inspira? An-
siedade, entusiasmo, medo, esperança? 
Tudo isso junto?  A coragem de mudar.

Para lidar com as reações emocionais 
que acompanham as mudanças que a vida 
nos oferece sejam súbitas ou planejadas 
nos propõem que elas sejam feitas sempre 
em dois níveis, o exterior e o interior — 
só assim é possível criar um “círculo vir-
tuoso”, em que um nutre o outro na busca 
por um futuro melhor dentro e fora de nós 
mesmos.

Depois de identifi car alguns padrões 
de comportamento diante da possibilida-
de de mudança — nostálgico, catastrófi -
co, camaleônico, explorador e inovador, 

entre outros,  se desvenda os principais 
fatores que promovem ou inibem a mu-
dança individual: história familiar, perso-
nalidade do cônjuge, apego ou submissão 
ao cargo profi ssional ou ao dinheiro... Em 
vez de sufocá-los, A coragem de mudar 
ensina a trabalhá-los, dando-nos os meios 
de transformar a própria existência e nós 
mesmos a um só tempo. Descobrimos 
que, com um pouco de fl exibilidade e au-
dácia, qualquer um pode refazer a vida, 
ou pelo menos experimentar um senso de 
renovação.

 “Mudar por dentro” abrange aspec-
tos que vão da perda de um ente queri-
do (mudança súbita) a hábitos nocivos à 
saúde e à mente, passando pelas prisões 
interiores que atrelam as pessoas a este-
reótipos e/ou comportamentos repetidos 
ao longo da vida, até chegar às diferenças 
entre a vontade e a necessidade de mudar.

Pense nisso e boa sorte na sua nova 
empreitada!

Nesta vida, estamos dentro da divi-
são do amor e temos muito que viver e 
doar de graça, o que de graça recebemos. 
Alimentamos o espírito para multiplicar 
e trazer a paz e o entendimento. Diminu-
ímos a ignorância, construindo a sabedo-
ria. Somamos a fraternidade, lembrando 
a todo instante a caridade de servir, para 
ser servido, de amar para ser amado.

Espalhamos pelos caminhos as se-
mentes da fé e da esperança, como frutos 
da grande árvore, que cresce com os ali-
mentos do amor, que fortifi cam as ações 
e reações, num plano de trabalho que exi-
ge calma, paciência, como símbolos da 
fraterna e boa vontade de servir, sempre 
trazendo para si a tranquilidade e o enten-
dimento, que se traduz em agradecimento 
no muito obrigado pela vida de hoje, para 
se enquadrar num mundo de felicidade e 
apreço.

Estão juntas as  forças, que se unem 
para formarem um mundo do amor, e do 
perdão, que são produtos de livre escolha 

AS OPERAÇÕES DO AMOR
de cada um, para plantar em terra fértil a 
semente que faz crescer a paz e a frater-
nidade de todo universo. Vamos construir 
a casa da caridade, tendo como alicerce o 
evangelho de Jesus no poder de Deus, e 
na livre vontade de todos, para servirem 
de testemunhos da verdade, que cresce 
com a evolução. 

Vivemos em etapas, que se misturam 
em tempos escondidos, na imensidão de 
eternas vidas, onde procuramos nos en-
contrar com nós mesmos, dentro de ca-
pítulos que formam o livro da eternidade, 
fi cando marcados nos  anais da evolução 
de cada um, no aprendizado lento e gra-
dativo, que exige de cada um, qualida-
des com direitos e deveres, que somam 
possibilidades de vitórias, na diminuição 
das trevas, multiplicando condições para 
fazerem ou deixar de fazerem, dentro do 
livre arbítrio, suas tarefas, compromissos 
e obrigações no resgate necessário, para 
crescerem espiritualmente, abandonando 
parcialmente a sua atuação no mundo da 
matéria, se libertando de pontos negati-
vos, trazendo para si os positivos, como 
luzes que iluminam os caminhos longos e 
repletos de espinhos, mas com fl ores, que 
só crescem quando for alimentado por  
sonhos e fantasias reais poderosas, que se 
transformam em realidades.

Em tudo são operações, que se mo-
vimentam com poderes que adquirimos 
com a sabedoria e a vontade de ser fe-
liz, fazer todos serem felizes, amando e 
perdoando, com humildade, na união e 
no abraço fraterno da caridade, na ajuda 
da cura material e espiritual, onde junta-
mos forças para vivermos agradecendo  a 
Deus, por tudo que recebemos e levarmos  
para a eternidade, na fé e na esperança, 
de vencermos. 

Jesus é o verdadeiro esposo da igreja.
Ele é aquele que ama e cuida da sua espo-
sa (igreja). A bíblia fala que nós somos a 
esposa de Cristo, e que devemos nos pre-

O ESPOSO
parar para esta grande festa de casamento 
que haverá lá no céu. Vai ser tão lindo 
quando encontrarmos com Senhor Jesus. 
Que felicidade de estar com Ele. É uma 
grande benção, porque Ele é a jóia mais 
preciosa do Pai Celestial. Ele deseja que 
nós estejamos prontos para nos encontrar 
com Ele, e é por isso que Jesus falou que 
o Reino dos céus pode ser ilustrado pela 
história de dez damas de honra, virgens 
que tomaram suas lamparinas e foram ao 
encontro do esposo (Jesus). Cinco delas 
eram prudentes, e cinco loucas. As lou-
cas, tomando as suas lamparinas, não le-
varam azeite de reserva. As prudentes, no 
entanto, levaram azeite em suas vasilhas, 
junto com as suas lamparinas. E, como 
os esposos estavam demorando, elas se 
deitaram para descansar e adormeceram. 
À meia-noite, elas foram acordadas pelos 
gritos: O esposo está chegando! Saiam 
para recebê-lo! Todas as moças acorda-

ram e prepararam suas lamparinas. Então, 
as cinco loucas que não tinham azeite de 
reserva, pediram às prudente: Dêem um 
pouco de azeite para nós, porque as nos-
sas lamparinas estão se apagando. Mas as 
outras responderam: Nós temos apenas o 
sufi ciente para nós. Vão e comprem azei-
te para vocês. Mas quando elas foram, 
o esposo chegou, e aquelas que estavam 
prontas, entraram com ele para o banque-
te de casamento, e a porta foi fechada. 
Mais tarde, quando as outras cinco volta-
ram, fi caram lá fora, chamando: Senhor! 
Senhor! Abra a porta para nós! Porém Ele 
disse: A verdade é que Eu não as conhe-
ço! Portanto, vigiem e estejam prepara-
dos, porque vocês não sabem o dia, nem 
a hora da minha volta. (Mateus 25:1 aos 
13). Muitas pessoas vivem o hoje como se 
não existisse o amanhã e não se preparam 
para nada, andam de um lado para o outro 
sem saber que caminho tomar, porque o 
seu coração está endurecido, com tantas 
desilusões e sofrimentos. Essas pessoas 

agem como as loucas que saíram de casa 
de qualquer jeito, sem se dar conta de que 
poderia acontecer um imprevisto no meio 
do caminho. Agora, a pessoa prudente, 
examina tudo antes de sair de casa ou de 
fazer qualquer negócio, ela senta, pensa, 
fala consigo mesmo, pede opinião, ouve 
com atenção os conselhos dos mais velhos 
e depois ela sai com a certeza que tudo vai 
dar certo. Aquele que se prepara fazendo a 
coisa certa, não precisa ter medo, porque a 
porta sempre estará aberta e o esposo (Je-
sus) confi a nela com todo o coração, por-
que conhece o seu coração e sabe todos os 
seus pensamentos, mas aquele que sabe e 
não faz, fi cará do lado de fora. Se prepare, 
para este grande dia do seu encontro com 
o esposo (Jesus). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com

Negar Jesus é negar a si mesmo
Não negue Jesus, mesmo que você 

tenha deitado ou rolado na “lama” do 

Você têm negado Jesus?
pecado e esteja sujo para valer. Se você 
mergulhar na misericórdia do Senhor, 
sairá limpo. Dê essa alegria para Ele. No 
estado em que você está hoje, mergulhe 
na misericórdia de Deus.

“Aquele que não conheceu o pecado, 
Deus o fez pecado por nós, para que nele 
nós nos tornássemos justiça de Deus” (II 
Coríntios 5,21).

Jesus passou por várias situações de 
tentação, mas Ele não pecou. Toda lama 
foi jogada sobre Ele. Cristo fi cou pesado 
no alto da cruz, porque o Pai O sobrecar-
regou com todos os nossos pecados. É 
por isso que se torna fácil mergulharmos 
na misericórdia divina, porque Jesus se 
sujou com nossos pecados.

Não receba a graça de Deus em vão. 
O Senhor é sempre misericórdia, é só 
você se decidir e mergulhar nela. Agora 
é o dia da salvação, eu quero mergulhar, 
Senhor, na tua misericórdia.

Seu irmão,

O Brasil está vivendo uma recessão 
econômica acompanhada de um impasse 
político. Quase um ano se passou desde a 
reeleição do atual governo e todas as suas 
ações têm se resumido a buscar “sobre-
viver”.

O problema não está apenas no desar-
ranjo da economia, mas, principalmente, 
na falta de articulação do governo fede-
ral, que nada faz por reformas estruturais 

O recuo da renda
para incentivar investimentos e recuperar 
a credibilidade.

O atual modelo econômico está evi-
dentemente esgotado. O desemprego 
cresce fortemente, atingindo a taxa de 
8,7%. O número de pessoas sem trabalho 
chegou a 8,8 milhões. 

São chefes de família que precisam 
pagar as contas em dia, jovens que es-
tavam investindo em educação, idosos 
que adiaram a aposentadoria e mulheres 
buscando oportunidades que fi cam sem 
alternativas.

O refl exo disso é a queda do consu-
mo, o que reduz o mercado e comprome-
terá a produção.

Podemos sentir isso no café da ma-
nhã do paulistano. De acordo com o nos-
so Instituto de Economia Agrícola (IEA), 
entre os meses de janeiro até setembro de 
2015, os itens básicos, como café em pó, 
leite longa vida, pão francês e margarina 
tiveram variações nos preços. O pão foi 
reajustado em 9,03% em 2015. Se com-
pararmos os últimos doze meses, a varia-
ção foi de 15,80%.

A recessão econômica compromete a 
“nova classe média”. As mais de 3,3 mi-

lhões de famílias que passaram a ter aces-
so a produtos e serviços, como plano de 
saúde, ensino superior e carro zero estão 
voltando para a base da pirâmide social.

Isto nos impõe uma refl exão: o que 
fi ca dos chamados Programas Sociais? 
O que gerou o Bolsa Família e as várias 
outras “bolsas”? Tenho convicção de 
que são necessários Programas de com-
plementação de renda e/ou de combate à 
miséria, por questão de dignidade humana 
e também por incorporar pessoas ao mer-
cado consumidor.

Mas a situação atual demonstra, e isto 
é mais do que qualquer formulação ideo-
lógica ou analise teórica, que programas 
sociais sem “porta de saída” não emanci-
pam!

A infl ação reconcentra rendas e impõe 
perdas principalmente aos assalariados, 
ou seja, mais efi caz do que qualquer pro-
grama de transferência de renda é priori-
zar o controle infl acionário e é o melhor 
caminho para proteger o poder aquisitivo 
das pessoas 

Diferentemente do que aconteceu 
entre os anos de 2006 e 2012, quando a 
mobilidade social estava em plena as-

censão, não será o consumo que puxará 
a retomada da economia. Esse ano com 
o PIB recuando 2,8% e com a renda po-
dendo cair até 4%, somados ao recuo das 
vendas em 8,6%.

O ajuste fi scal é necessário mas pre-
cisa se fundamentar no corte de gastos. É 
evidente que a atual política de simples 
elevação de juros não é capaz de debelar a 
infl ação. Esta política, aliás tem aprofun-
dado o desequilíbrio fi scal.

Com a busca do equilíbrio fi scal, re-
cuperando a previsibilidade, buscando 
aumentar a taxa de poupança e o nível de 
investimento. Assim, podemos retomar o 
crescimento capaz de garantir o emprego 
e a renda.

Mas a lição deve fi car: prioridade ao 
controle da infl ação e que os programas 
sociais estejam vinculados a critérios e 
obrigações que efetivamente melhorem 
a qualifi cação das pessoas, elevem o seu 
preparo para ingresso no mercado de 
trabalho, contribuindo assim, para o au-
mento da produtividade sistêmica e assim 
efetivamente supram o paternalismo, mu-
dem a vida e emancipem as pessoas!

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

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio 
da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, informa as datas e temas dos 
Workshops do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para os me-
ses de novembro e dezembro. 

O Workshop que seria realizado no 
dia 12 de novembro, no Cras 2, foi cance-
lado, fi cando somente no dia 26.

Confi ra as próximas datas:
Novembro
Idosos “Relatos e retratos da minha 

vida”
CRAS 2: 26/11, às 14h - Grupos di-

ferentes
CRAS 3: 05/11 e 19/11, às 14h - Mes-

mo grupo
Dezembro - Crianças “cantigas de 

Assistência Social divulga os Workshops 
realizados nos CRAS e alerta para mudança de data

roda”
CRAS 1: 09/12 e 11/12, às 9h - Gru-

pos diferentes
CRAS 2: 01/12 e 15/12, às 14h - Gru-

pos diferentes
 CRAS 3: 01/12 e 03/12, às 9h - Mes-

mo grupo
Endereços do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS): 
CRAS 1 - Rua Vitório Brendolan, 201 

– Jardim Grajaú – 3204-1303
CRAS 2 - Avenida Douglas Fogaça de 

Aguiar, 32 – CDHU – 3202-9925
CRAS 3- Rua José Marfará, 160 – 

Parque Primeiro de Maio – 3204-4424
Terceira Idade – CCI (Centro de Con-

vivência Do Idoso): Av. Carlos Berchieri, 
Praça da Bíblia.
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Neymar faz dois gols, deixa Ronaldo para 
trás e comanda vitória do Barcelona

Dupla com Suárez volta a funcionar no triunfo sobre o BATE Borisov, e craque chega a 16 gols na 
Champions, ultrapassando o Fenômeno. Barça precisa de um empate para garantir a classifi cação

Messi é craque e um dos melhores 
jogadores do mundo, mas o Barcelo-
na está sobrevivendo bem à ausência 
do argentino. Contra o BATE Bori-
sov, na quarta-feira, pela quarta roda-
da da Liga dos Campeões, Neymar e 
Suárez voltaram a brilhar e garanti-
ram o triunfo por 3 a 0. O brasileiro, 
mais uma vez foi destaque absoluto 
dos catalães, marcou duas vezes, e o 
uruguaio completou o placar.

O Roma venceu o Bayer Le-
verkusen por 3 a 2 e adiou a classi-
fi cação do Barcelona, que torcia por 
um tropeço dos italianos para garan-
tir a vaga com antecedência. Mas a 

situação ainda é muito confortável: 
basta um empate nos próximos dois 
jogos para os catalães avançarem às 
oitavas de fi nal.

Com estes dois gols, Neymar 
chegou a 16 em sua carreira na Liga 
dos Campeões. Ele passou Ronaldo 
Fenômeno, que marcou 14 ao todo. 
O próximo ídolo do Barça na lista é 
Ronaldinho Gaúcho, que tem 18 - 14 
deles pelos catalães.

Se o futebol apresentado mostrou 
a mesma qualidade das últimas apre-
sentações, Neymar mudou algumas 
coisas. Foi a campo com uma faixa 
no cabelo. Na cobrança do pênalti, 

que resultou no primeiro gol, tomou 
pouca distância e só deslocou o go-
leiro Chernik. O repertório de talento 
não se alterou: dribles, arrancadas e 
belos passes durante o jogo.

O Barcelona armou certo ao gol 
do BATE desde cedo. Os bielorrus-
sos se limitaram a defender e o fi ze-
ram bem no primeiro tempo, quando 
só foram vazados num pênalti sofri-
do por Munir e convertido por Ney-
mar. Na etapa fi nal, o Barça encon-
trou mais espaço, e a dupla de ataque 
funcionou: o brasileiro tocou para 
Suárez ampliar, e depois o uruguaio 
retribuiu o favor.

Corinthians tenta superar 1999 e 
antecipar Natal contra o Atlético-MG

O Natal começou mais cedo para a 
Fiel há 16 anos, com a festa do título do 
Campeonato Brasileiro. Endereço ofi cial 
das celebrações alvinegras até o come-
ço deste século, a Avenida (Corinthians) 
Paulista se encheu de Papais Noéis que 
não vestiam vermelho, nem distribuíam 
presentes para comemorar um saboroso 
empate por 0 a 0.

Na virada para o dia 23 de dezembro 
de 1999, os torcedores se entregaram a 
uma alegria que não acabaria tão cedo e 
se ampliaria com a conquista do Mundial, 
no mês seguinte. Naquela Noite Feliz, no 
entanto, tratava-se simplesmente de rir do 
próprio sofrimento e celebrar o tri nacio-
nal, obtido na até hoje única fi nal contra 
o Atlético-MG e com o suor tão caro ao 
time do Parque São Jorge.

Os corintianos se deliciaram em afl i-
ção até o último minuto da decisão, dis-
putada em três partidas. Agora, já com 
outros dois troféus do Brasileiro em seu 
memorial, eles têm em novo confronto 
decisivo com o Atlético-MG a chance de 
antecipar o Natal em quase dois meses e 
começar a comemoração com tanta ante-
cedência que a Paulista, onde as festas de 
futebol foram proibidas, ainda não tem 
decorações natalinas.

Só a matemática discordará de que o 
Corinthians será o campeão em caso de 
vitória no estádio Independência no do-
mingo. Mesmo o empate é sufi ciente, a 
cinco rodadas do fi nal, para manter em 
oito pontos a vantagem para o segundo 

CORINTHIANS: Dida; César Prates (Augusto), Márcio Costa, Luciano e Kleber (Augusto); Vam-
peta, Ricardinho, Marcelinho Carioca e Rincón (Gilmar Fubá); Edílson e Luizão.  Técnico: Oswaldo 
de Oliveira.

colocado e permitir que os fogos de ar-
tifício sejam explodidos sem medo. Bem 
diferente do que aconteceu com a turma 
dirigida por Oswaldo de Oliveira duas 
décadas atrás.

A campanha foi sólida, com a maior 
pontuação da primeira fase, mas a era dos 
pontos corridos ainda não havia chega-
do. A equipe alvinegra precisou passar 
pelo Guarani em três jogos nas quartas 
de fi nal, dispensou a terceira partida na 
semifi nal contra o São Paulo – contando 
com pênaltis de Raí defendidos por Dida 
– e encontrou na decisão o Atlético-MG, 
que se classifi cou como sétimo colocado 
antes de eliminar o rival Cruzeiro e o Vi-
tória.

A formação de Belo Horizonte tinha 
feito 4 a 0 no melhor time da etapa de 
classifi cação – no Maracanã, pois o clube 
paulista tinha perdido o mando de cam-
po – e estava otimista. “O Corinthians e 
o Atlético têm basicamente as mesmas 
características. No entanto, estamos em 
uma melhor fase”, afi rmou o técnico 
Humberto Ramos, em declaração publi-
cada por A Gazeta Esportiva.

A confi ança se confi rmou em 15 se-
gundos, tempo que Guilherme levou 
para marcar o primeiro gol da decisão, 
no Mineirão. Ele mesmo ampliou, com 
Rincón mancando e falhando na tentativa 
de acompanhá-lo. Vampeta descontou em 
chute de fora da área, mas, ainda no pri-
meiro tempo, Guilherme voltou a marcar, 
consolidando-se como artilheiro do Bra-

sileiro, com 28 bolas na rede.
O gol de cabeça de Luizão na etapa 

fi nal não evitou a vitória por 3 a 2 do 
Atlético-MG, que teve o seu preço. Se o 
Corinthians perdeu o importante Rincón, 
a equipe mineira se viu sem Marques, 
cujo valor naquele time é hoje comparado 
por Humberto Ramos ao de Neymar na 
Seleção Brasileira. “Eu tinha uma impor-
tância considerável, sabia que a ausência 
seria sentida”, lamentou o ex-atacante, 
em entrevista à Gazeta Esportiva. “A per-
na estava arrebentada. Foi o grande dra-
ma da minha carreira.”

FICHA TÉCNICA: 
ATLÉTICO-MG 3 X 2 CORIN-

THIANS
Local: Mineirão, em Belo Horizonte 

(MG) 
Data: 12 de dezembro de 1999 (do-

mingo) 
Gol: Guilherme Alvez, três vezes 

(Atlético); Vampeta e Luizão (Corin-
thians)

ATLÉTICO-MG: Kléber; Belletti 
(Edgar), Cláudio Caçapa, Galván, Ro-
nildo; Alexandre Gallo, Valdir Benedito, 
Robert e Bruno; Guilherme Alves, Mar-
ques (Adriano). 

Técnico: Humberto Ramos.
CORINTHIANS: Dida; César Pra-

tes (Augusto), Márcio Costa, Luciano e 
Kleber (Augusto); Vampeta, Ricardinho, 
Marcelinho Carioca e Rincón (Gilmar 
Fubá); Edílson e Luizão. 

Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Corinthians vence “decisão” com Atlético-
MG e pode ser campeão no domingo

O líder Corinthians e o vice-líder 
Atlético-MG colocaram em campo o 
que todos esperavam na chamada “fi nal 
antecipada” do Brasileiro 2015. Nervo-
sismo, pressão, correria e belas jogadas: 
a partida de domingo, pela 33ª rodada, 
teve elementos de uma verdadeira fi -
nal no caldeirão que foi transformada a 
Arena Independência, em Minas Gerais. 
Quem se deu muito bem ao fi m do con-
fronto foi o Corinthians: após sofrer no 
primeiro tempo, o time de Tite cresceu na 
etapa fi nal e conseguiu vitória por 3 a 0 
que deixa a equipe com o título nacional 
praticamente encaminhado – pode vir já 
na próxima rodada.

A vitória paulista, com atuação deci-
siva de Jadson com duas assistências para 
gols de Malcom e Vagner Love e outro 
gol espetacular em voleio de Lucca, já faz 
os corintianos fazerem contas para o títu-
lo. Agora, a diferença é de 11 pontos (73 

a 62), com 15 pontos em disputa. A taça 
pode ser garantida já na próxima rodada, 
em caso de vitória do time de Tite e der-
rota ou empate da equipe de Levir Culpi. 
Os torcedores corintianos até gritaram “é 
campeão” nas arquibancadas.

A caminhada para o título segue na 
próxima rodada. Ambos voltam a jogar 
no fi m de semana: no sábado, às 19h30 
(de Brasília), os paulistas recebem o ame-
açado Coritiba na Arena em Itaquera, 
onde têm grande campanha. Já os minei-
ros pegam o também ameaçado Figuei-
rense, fora de casa, às 17h do domingo.

FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 0 X 3 CORIN-

THIANS
Data e horário: 1/11/2015, às 17h
Local: Arena Independência, em Belo 

Horizonte (MG)
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC-

FIFA)
Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC-

FIFA) e Fabricio V. da Silva (GO-FIFA).
Cartões amarelos: Leandro Donizete 

(Atlético-MG)
Gols: Malcom, aos 22 minutos do 2º 

tempo, Vagner Love, aos 29 minutos do 
2º tempo, e Lucca, aos 39 minutos do 2º 
tempo (Corinthians)

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Ro-
cha, Leonardo Silva, Edcarlos e Douglas 
Santos; Leandro Donizete (Cárdenas), 
Rafael Carioca, Luan, Giovanni Augusto 
(Thiago Ribeiro) e Dátolo; Lucas Pratto. 
Técnico: Levir Culpi.

CORINTHIANS:Cássio, Edílson, 
Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf, 
Jadson, Rodriguinho (Cristian), Renato 
Augusto e Malcom (Lucca); Vagner Love 
(Ángel Romero). Técnico: Tite.

FICHA TÉCNICA | São Paulo FC 0x0 Corinthians - Paulista (1987)
Campeonato Paulista (1987)
Final - 2ª Partida Data: 30/08/1987
Local: Estádio Cícero Pompeu de 

Toledo - Morumbi (São Paulo/SP)
Público: 109.474
Renda: Cz$ 9.725.190,00

Arbitragem: Dulcídio Wanderley 
Boschilla (ARB).

São Paulo FC: Gilmar; Zé Teo-
doro, Adílson, Darío Pereyra e Nel-
sinho; Bernardo, Silas e Pita; Mül-
ler, Lê (Paulo Martins) e Edivaldo 

(Neto). Técnico: Cilinho
Corinthians: Waldir Peres, Édson, 

Mauro, Jatobá e Dida; Biro-Biro, 
Eduardo (Marcos Roberto) e Éver-
ton; Jorginho, Edmar e João Paulo. 
Técnico: Formiga

Em pé, da esquerda para a direita: Bernardo, Adilson, Gilmar, Dario Pereyra, Nelsinho e Zé Teodo-
ro. Agachados: Müller, Silas, Lê, Pita e Edivaldo, campeões Paulista de 1987 (Futepoca).

Portuguesa 1x2 São Paulo FC - Paulista (1985)
Campeonato Paulista (1985) 
Final - 2ª Partida. 
Data: 22/12/1985
Local: Estádio Cícero Pompeu 

de Toledo - Morumbi (São Paulo/
SP)

Público: 106.305 (99.025 pagan-
tes e 7.280 não-pagantes)

Renda: CR$ 1.549.130.000,00
Arbitragem: José Carlos Gomes 

do Nascimento (ARB).
Gols: Esquerdinha, 32’/1T 

(APD); Sídnei, 28’/1T, e Müller, 
22’/2T (SPFC).

Portuguesa: Serginho; Luciano, 
Luis Pereira, Eduardo e Albéris; Cé-

lio, Toninho e Edu; Toquinho (Jor-
ginho), Luis Müller e Esquerdinha. 
Tecnico: Jair Picerni.

São Paulo FC: Gilmar; Zé Teodo-
ro, Oscar, Darío Pereyra e Nelsinho; 
Falcão (Freitas), Márcio Araújo e 
Silas (Pita); Müller, Careca e Sídnei. 
Técnico: Cilinho

Oscar, Gilmar, Falcão, Dario Pereyra, Nelsinho e Zé Teodoro (em pé); Müller, Silas, Careca, Sídnei (agacha-
dos), campeões Paulista de 1985.

realizados nos CRAS e alerta para mudança de data

e 11/12, às 9h - Gru-

e 15/12, às 14h - Gru-

 CRAS 3: 01/12 e 03/12, às 9h - Mes-

Referência de 

1 - Rua Vitório Brendolan, 201 

2 - Avenida Douglas Fogaça de 

160 – 
Parque Primeiro de Maio – 3204-4424

Terceira Idade – CCI (Centro de Con-
Av. Carlos Berchieri, 
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

PAULA 
CARDOSO

Não é preciso 
mais que um olhar 
sobre o rosto exó-
tico e inesquecível 
para compreender 
o encanto lança-
do pela beleza de 
Paula Cardoso 
(21), nascida em 
Patrocínio Paulis-
ta, descoberta em 
2010 pela R. Offi ce 
Models durante o 
Menina Fantásti-
co. A bela lembra 
muito a Beyonce. 
Seus lábios cheios 
parecem ter sido 
picados por uma 
abelha. Os traços 
marcantes compõe 
a beleza fascinante 
que até já estam-
pou a  Revista Ca-
ras e Gloss.

Gente, o que 
será que acontece 
com uma modelo 
que passa e exala 
puro Glamour? É 
ela aparecer e bate 
o vento, ou melhor, 
o sopro da beleza.
Paula é de parar 
Paris.

Será que a mo-
delo vai trabalhar 
muito lá fora?

Isso só o tempo 
vai dizer. Mas uma 
coisa é certa: ela 
tem talento.

De olho nela!
Foto: Márcio 

Amaral

Locução Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli

O amor que você me 
deu...

Sempre achei que era 
só vaidade.

Hoje longe de você,
Eu morro de tanta 

saudade!
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

ANDRÉ MANDUCA FERREIRA, que seu ani-
versário do dia 09, seja marcado com a ETERNA 
LEMBRANÇA DA FELICIDADE. Parabéns pelo 
seu Aniversário!

ATLETA DE JABOTICABAL CONQUISTA OURO EM CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ 2015

Patrocinado pela Prepara Cursos, jovem se destaca e traz medalha para a cidade natal 

O atleta Lucas da Silva Santos, patro-
cinado pela Prepara Cursos Jaboticabal, 
que integra a maior rede de cursos pro-
fi ssionalizantes do país, o Grupo Prepara, 
acaba de conquistar medalha de ouro do 
Campeonato Brasileiro de Karatê, na ca-
tegoria 14 e 15 anos do kata. 

Com a participação de 2 mil compe-
tidores, que disputavam o principal lugar 
do pódio, Lucas teve reconhecimento em 
sua categoria pelo empenho, esforço  e 
dedicação nas  cinco concorridas bata-
lhas. “Tive fortes adversários, mas reuni 
forças e consegui desempenhar um exce-
lente trabalho no octógono”, diz o atleta. 

 “Meu primeiro encontro com o es-
porte foi em uma escola de artes marciais 
de Jaboticabal e, desde então, passei a 
disputar campeonatos brasileiros”, ex-
plica.  O jovem, de origem humilde, diz 
que o patrocínio da Prepara Cursos é uma 
forte motivação à sua permanência no 
esporte. “Tenho gastos com alimentação, 
treinamentos e viagens, que meus pais 
não podem pagar e por isso, agradeço 
imensamente a oportunidade”, completa 
o atleta. 

Lucas já traz em sua bagagem duas 
medalhas de ouro e uma de prata, con-
quistadas em campeonatos disputados no 
Brasil e recentemente, participou da 15ª 
edição do Campeonato Sul-Americano de 
Karatê 2015, categoria Sub14, em Santia-
go do Chile. “O Lucas é um esportista 
muito promissor. É extremamente grati-
fi cante colaborar com um atleta que luta 
pelos próprios sonhos. Tenho certeza que, 
muito em breve, ele alcançará reconheci-
mento mundial”, diz Alexandre Petroni-

lho, diretor da unidade da Prepara Cursos 
de Jaboticabal.

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

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

ra rede a ser criada pelo Grupo Prepara, 

oferece mais de 80 cursos profi ssionali-
zantes e conta com mais de 500 unida-
des. A rede já formou mais de 1 milhão 
de alunos em todo o país. Além de con-
tribuir para a formação de jovens de todo 
o Brasil, a Prepara Cursos ainda os auxi-
lia por meio do Programa Mais Empre-
gos, na busca pelo primeiro emprego ou 
por uma colocação melhor no mercado 
de trabalho.

O Programa Mais Empregos atua 
como um facilitador entre empresas que 
procuram profi ssionais qualifi cados e 

candidatos em início de carreira que bus-
cam uma oportunidade no mercado. Com 
essa iniciativa, a rede já benefi ciou mais 
de 100 mil pessoas em todo país.

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

MAX GREGGIO... que o dia 08 seja uma data regada a harmo-
nia e emoções. Desejamos realizações de sonhos e uma caminhada 
de vida preciosa. FELICIDADES! 

HERMES MARCON... a comemoração do dia 06 teve 
um toque especial, cheio de agradáveis surprêsas e cum-
primentos. Presentes marcantes e o brilho da FELICI-
DADE. PARABÉNS!

MIRELA TRAVAINI FÁVARO CESTARI... na inesquecível data 
do dia 09, seja fortalecida por esperanças duradouras, sonhos con-
cretizados, equilíbrio e perseverança. PARABÉNS!
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Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

O Senac Jaboticabal, por meio da Co-
missão Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) e com o apoio dos alunos dos 
cursos Técnico em Enfermagem, Técnico 
em RH e Técnico em Nutrição, organi-
zou diversas atividades de orientação e 
bem-estar para enfatizar a importância do 
Outubro Rosa, mês de conscientização e 
prevenção do câncer de mama.

Dentre as ações, destaque para as 

Outubro Rosa: conscientização 
que gera bem-estar

A presença de Carlos Roberto 
Dé Berchielli esteve mais viva do 
que nunca na homenagem que a 
Associação Comercial, Industrial 
e de Agronegócios de Jaboticabal 
– Aciaja prestou ao empresário, 
político e gestor público na noite 
de 4 de novembro.

Falecido em abril de 2015, Dé 
recebeu a homenagem por meio 
de discursos de amigos, colegas e 

O Empresário e gestor público Dé Berchielli 
é homenageado pela ACIAJA

de nomes que participaram de sua 
vivência política e empresarial, 
como o ex-prefeito José Carlos 
Hori. Ele abriu os discursos da 
noite ressaltando a lealdade como 
característica marcante do home-
nageado. Também deixaram seus 
depoimentos o presidente da Câ-
mara Municipal, o médico Carlos 
Eduardo Pedroso Fenerich e o ve-
reador Wilsinho Locutor.

“É impossível pensar na vida 
política de Jaboticabal nos últi-
mos 20 anos sem a sua presença. 
As empresas locais também de-
vem muito à ele. Foi um dedicado 
secretário da Administração Mu-
nicipal durante o governo Hori, 
também ocupou cargos na atual 
gestão do Prefeito Raul Girio”, 
destacou o presidente da Aciaja, 
Humberto Montans Bellodi, du-

rante a cerimônia.
A homenagem emocionou a 

esposa Hilda, as fi lhas Bruna e 
Flávia, genro, irmãos, cunhada e 
amigos de Dé Berchielli. A Acia-
ja fez a entrega de um quadro 
contendo logotipos de todas as 
empresas, instituições, associa-
ções, órgãos públicos e partidos 
políticos dos quais participou. O 
quadro foi montado pelo próprio 

Dé, cerca de dois anos antes de 
seu falecimento, como forma de 
reunir suas memórias. 

Dé Berchielli foi fundador e 
dirigia a Escola Nossa Senhora 
do Carmo. Foi eleito em 1976, 
pela primeira vez, como verea-
dor mais novo do estado de São 
Paulo. Presidiu a Câmara de Ve-
readores entre 1987  e 1988, foi 
assessor parlamentar, secretá-

rio municipal de Planejamento, 
Administração e Governo, Juiz 
Classista, presidente do Atlético 
e da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Jaboticabal, de 1979 a 
1982.Também participaram da ho-
menagem a imprensa, empresários 
e diretores da Aciaja, assessores 
parlamentares, a vereadora Andréa 
Delegada e o Secretário Municipal 
de Governo, José Paulo Lacativa.

Na Sessão Ordinária do dia 
03/11 foi aprovado o projeto que 
dispõe sobre a proibição à perturba-
ção do sossego, tranquilidade e do 
bem estar público no município de 
Jaboticabal - Substitutivo ao Pro-
jeto de Lei nº 403/2015, de autoria 
dos Vereadores Dra. Andréa Dele-
gada, Dr. Edu Fenerich e Júnior De 
Vitto.

Dra. Andréa, Dr. Edu e Júnior 
estavam estudando há tempos sobre 
uma “Lei do Silêncio” mais rigo-
rosa e detalhada, a fi m de atender 

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO, TRANQUILIDADE

A Rede Social de Proteção dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente continua conhecendo os 
equipamentos e serviços ofereci-
dos em Jaboticabal. Em novem-
bro, representantes das entidades 
participantes visitaram o Hospital 
e Maternidade Santa Isabel para 
conhecer mais a respeito do pro-
jeto de parto humanizado.

“A Rede Social desempenha um 
papel importantíssimo na defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes. 
Conhecer mais sobre esse projeto que 
é referência é muito importante. Hoje 
o parto humanizado é indicado pelo 

Parto Humanizado é tema de reunião da Rede Social 

Encontro de novembro aconteceu no Hospital e Maternidade Santa Isabel

Ministério da Saúde e visto como 
ferramenta efi caz na proteção das 
gestantes e recém nascidos”, afi rma a 
secretária de Saúde, Renata Assirati.

O último encontro da Rede Social 

de Proteção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente em 2015, acontece 
no dia 1º de dezembro, para defi nir 
os equipamentos que serão visitados 
em 2016.  

Na última semana, funcionários 
da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos trabalharam na re-
vitalização da rotatória do Paço Mu-
nicipal. O projeto consistiu em trocar 
grama e colocar novas plantas orna-
mentais, garantindo um novo plano 

Revitalização de rotatória do Paço 
Municipal já está concluída 

Projeto é realizado por funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

paisagístico para o local e evitando 
as pragas que estavam sendo disse-
minadas pela espécie de grama que 
estava no local.

“A rotatória fi ca em um local de 
grande movimento. Utilizamos plan-
tas remanescentes da Festa do Quitute 

para garantir que tudo fi que ainda mais 
bonito, além de utilizar mudas do nos-
so Viveiro Municipal”, afi rma o secre-
tário de Obras, Vergílio Greggio.

O Departamento de Trânsito con-
tou com a atenção dos motoristas, 
que utilizam aquela região da cidade. 

as inúmeras solicitações dos mu-
nícipes que frequentemente pro-
curam seus gabinetes. Essa nova 
Lei revoga as anteriores existentes 
no município (Leis nº 3.002/2002, 
3.051/2002, 3.066/2005, 3.526/2006 
e 4.418/2013).

Os autores agradecem aos demais 
vereadores que votaram favoravel-
mente ao projeto e informam à po-
pulação que o mesmo encontra-se 
disponível para consulta na Câmara 
Municipal. O projeto aguarda sanção 
do Prefeito Municipal.

ofi cinas de massagem relaxante para as 
mãos, orientações sobre o autoexame de 
mama e alimentação saudável e preven-
tiva, além de uma atividade envolvendo 
música, na qual funcionários da insti-
tuição percorreram a região no entorno 
do Senac cantando uma paródia sobre a 
importância do mês, com o objetivo de 
integrar a população ao tema.

“Quem participou foi infl uenciado de 

alguma maneira e isso já nos enche de 
orgulho, pois a equipe desenvolveu as ati-
vidades com muito carinho. Também usa-
mos roupas cor-de-rosa em alguns dias, 
o que reforça ainda mais a integração à 
causa. Mesmo que sejam ações pontuais, 
os objetivos foram alcançados e os valo-
res de humanização e respeito foram rea-
fi rmados”, afi rma Patrícia Elena Frizzas 
Caraski, docente da instituição.

Casos de dengue já são registra-
dos nos serviços de saúde de Jabo-
ticabal. Todo cuidado é necessário 
para zerar a transmissão.

 O mês de outubro já fechou com 
casos de dengue em Jaboticabal e a 
preocupação com a doença é grande. 
A Prefeitura de Jaboticabal e a Sala 
de Situação da Dengue, que englo-
ba várias Secretarias, como Saú-
de, Educação, Negócios Jurídicos, 
Obras, Meio Ambiente, entre outras, 
vem alertando a população sobre os 
cuidados que deve ter  e realizando 
ações, como a campanha “10 minu-
tos contra a dengue” .

Até o momento, foram registra-
dos quatros casos confi rmados da 
doença e, diariamente, outros casos 

Dengue - você já fez a sua parte hoje?

suspeitos são registrados pelo Depar-
tamento de Vigilância Epidemiológi-
ca. Para que a doença não se alastre, 
é necessária uma ampla conscienti-
zação dos munícipes para não dei-
xar o problema se tornar tão grave 
quanto aconteceu em 2010, quando 
Jaboticabal registrou uma severa epi-
demia.

Com as chuvas começam os pro-
blemas com os criadouros da dengue 
e o início da transmissão.  A popula-
ção tem que redobrar os cuidados na 
busca de possíveis criadouros den-
tro do próprio  domicílio. “Se cada 
um cuidar de sua casa e quintal  não 
teremos problemas com a dengue e 
começamos a exterminar os focos. 
Temos que tomar cuidados simples, 

como, por exemplo, as calhas, que 
estão longe dos nossos olhos, mas 
acumulam muita água. Também es-
tamos encontrando várias larvas nos 
bebedouros dos animais. É impres-
cindível fazer a limpeza pelo menos 
uma vez por semana. Temos que 
evitar pratos das plantas e colocar 
as garrafas plásticas sempre de boca 
para baixo, além de manter recipien-
tes de água sempre tampados”, expli-
ca a coordenadora da Vigilância Epi-
demiológica de Jaboticabal, Maura 
Guedes Barreto.

Segundo ela, nesta época do ano 
não era para ter casos de dengue 
confi rmados no município. O apa-
recimento prematuro é um alerta 
de que é preciso reagir com pressa 
e efetividade. “Na simples suspeita, 
como febre, dor de cabeça, manchas 
no corpo, procure o serviço de saú-
de para que possamos conhecer o 
quanto antes o suspeito da dengue. 
Assim, mais tempo teremos para 
fazer o bloqueio da doença. Se não 
cuidarmos, a partir de agora teremos 
um  aumento considerável de casos, 
por isso é essencial o compromisso 
dentro da sua própria casa”, alerta 
Maura.

A equipe da Sala de Situação da 
Dengue lembra que muitos trabalhos 
de prevenção vêm sendo realizados 
no município e servem de referência 
em outras cidades, como por exem-
plo, a palestra que aconteceu em 
Ribeirão Preto recentemente  para 
agentes da saúde e responsáveis pelo 
trabalho de prevenção.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL/FORO DE JABOTICABAL/ 2ª VARA
Praça do Café s/n - Aparecida - CEP.: 14.887-901 - Fone: (16) 3203-3211-
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo nº: 0001213-22.2015.8.26.0291 - Ordem nº 364/2015
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial e Falência

Requerente: Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - 2ª Vara Cível - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL DE CREDORES - Recuperação Judicial de Sementes Esperança Comércio, Importação e Ex-
portação Ltda, Proc. nº 0001213-22.2015.8.26.0291 - nº de ordem 364/2015. O MMº Juiz de Direito 
da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal-SP., DR. ROGÉRIO TIAGO JORGE. FAZ SABER que, 
pelo presente edital, fi cam convocados todos os credores da empresa Sementes Esperança Comércio, 
Importação e Exportação Ltda, Proc. nº 0001213-22.2015.8.26.0291 - nº de ordem 364/2015, para 
comparecerem e se reunirem em Assembléia, a ser realizada no seguinte local: Clube da Velha Guarda 
de Jaboticabal, sito na Av. Manoel Fernandes Batista, nº 35, Jaboticabal-SP. (antiga Praça do Café, 
222, bairro Aparecida, Jaboticabal-SP, CEP 14870-230, telefone (16)3202-2429, e-mail: velhaguarda.
jaboticabal@hotmail.com), no próximo dia 26 de novembro de 2015, às 13:00 horas, em primeira 
convocação, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais 
da metade dos créditos de cada classe computados pelo valor e, caso não haja quorum nesta ocasião, 
fi cam desde já convocados os credores para a Assembleia, em segunda convocação, a ser realizada no 
mesmo local e hora, no dia 10 de dezembro de 2015, a qual será instalada com a presença de qualquer 
número de credores. A Assembléia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre 
as seguintes ordens do dia: a) a instalação da assembléia; b) aprovação, rejeição ou modifi cação do 
Plano de Recuperação Judicial; c) decisão pela instalação e eleição dos membros do Comitê de Cre-
dores; e d) demais assuntos de interesse. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação a 
ser submetido à deliberação da Assembleia, no 2º Ofício de Justiça da Comarca de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, localizado na Praça do Café, s/nº, bairro Aparecida, Cep. 14.887-901 - Jaboticabal-SP., 
telefone (16) 3203-3211 - ramal 210 e, ainda, mediante prévia solicitação, no escritório do administra-
dor judicial Dr. Jorge Toshihiko Uwada, OAB nº 59.453/SP, à Rua Tabatinguera, 140, 6º andar, conj. 
609 e Rua Conde do Pinhal nº 8, 7º andar, conj. 73, Liberdade, horário comercial, São Paulo- SP., e-
mail: jorgeuwada@uol.com.br e vanderleimasson@terra.com.br, tels.: (11) 3107-3604 / 3105-1963 / 
3104-0863. Para se fazerem representar na referida Assembleia por mandatário ou representante legal, 
os credores deverão cumprir o disposto no art. 37, § 4º, da Lei 11.101/05, até 24 horas antes da data, 
entregando ao Administrador Judicial documentação hábil que comprove seus poderes ou a indicação 
das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, exceto se a representação dos cre-
dores trabalhistas se fi zer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito no artigo 37, parágrafos 5º e 6º 
inciso I da Lei 11.101/2005, com prazo de 10 (dez) dias antes da assembleia para protocolo da relação 
de associados que pretenda representar e demais documentos previstos em lei. Será o presente edital 
publicado e afi xado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 
29 de outubro de 2015.

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

A instalação da Comissão Es-
pecial do Marco Regulatório de 
Transporte Rodoviário de Cargas 
– CETRANSP, da Câmara Federal, 
ocorreu na última semana e contou 
com a participação de deputados, 
empresários, motoristas, trabalhado-
res do setor de transporte de cargas e 
entidades de classe.

Eleito presidente da Comissão 
por unanimidade, o deputado federal 
Baleia Rossi (PMDB-SP) discorreu 
sobre o grande desafi o de se elabo-
rar um Marco Regulatório capaz de 
atender aos anseios de empresários, 
caminhoneiros, e de todos os envol-
vidos na cadeia logística, além de 
consumidores e cidadãos.

“O Brasil precisa de um trans-
porte rodoviário de cargas à altura 
de sua grandeza, e capaz de cobrir 
seus 8 milhões e 500 mil quilôme-
tros quadrados e chegar a cada um de 
nossos 5.570 municípios”, afi rmou 
Baleia e completou: “por isso, nossa 
missão é criar uma legislação justa e 
equilibrada, que crie condições para 
o investimento produtivo e melhore 
a distribuição de renda do setor, que 
aumente a segurança viária e con-
tribua para reduzir acidentes. Que 
proporcione, sobretudo, benefícios 
permanentes para o Brasil e os bra-
sileiros”.

Para o empresário do setor, 
Carlos Humberto Munassi, que é 
membro do grupo Transportando 
Ideias – que vem liderando esta 
frente de empresários em busca 
de melhorias para o transporte de 
cargas, “a criação do Marco Re-
gulatório do Transporte Rodoviá-

Baleia Rossi é eleito presidente da Comissão que 
objetiva melhorar o transporte rodoviário de cargas

“Nossa missão é criar uma legislação justa e equilibrada, que crie condições para o investimento produtivo e melhore a 
distribuição de renda do setor, que aumente a segurança viária e contribua para reduzir acidentes”, afi rma o deputado federal

rio de Cargas é a oportunidade de 
melhor disciplinar o setor, profis-
sionalizando as empresas, dando 
segurança a autônomos e empresá-
rios, criando uma regulamentação 
que contribua para a redução de 
acidentes, proteção às famílias e 
usuários das vias públicas, e redu-
zindo sinistralidade”. 

Necessidades - Seguradoras e 
Gerenciadoras de Risco estão inte-
ressadas em reduzir a sinistralidade 
e o roubo de cargas; motoristas CLT 
querem melhorar seus rendimentos 
por meio da melhoria de produtivi-
dade; o governo brasileiro quer redu-

zir o índice de acidentes nas estradas; 
montadoras querem voltar a vender 
caminhões e implementos; metalúr-
gicos querem recuperar seus empre-
gos nas montadoras; bancos preci-
sam receber os R$ 35 bilhões que as 
transportadoras devem no BNDES/
FINAME. Enfi m, por toda esta con-
juntura, o momento é propício para 
organizar o setor de Transporte Ro-
doviário de Cargas com a visão no 
futuro.

“Temos a oportunidade de, defi -
nitivamente, melhorar o transporte 
no Brasil, aumentando a efi ciência 
e a competitividade na cadeia logís-

tica”, explicou Baleia Rossi e con-
cluiu: “esta estrada, que é de mão 
única, leva o Brasil para um futuro 
de crescimento, efi ciência e compe-
titividade”.

Composição – Além do presi-
dente Baleia Rossi, a Comissão 
Especial do Marco Regulatório 
de Transporte Rodoviário de Car-
gas também é composta pelos de-
putados: Goulart – PSD/SP (1º 
vice-presidente), João Paulo Papa 
– PSDB/SP (2º vice-presidente), 
Toninho Wandscheer – PT/PR (3º 
vice-presidente), Nelson Marque-
zelli – PTB/SP (relator).

 Você que tem pilhas, baterias, 
monitores, fax, telefones, televiso-
res, celulares, CDs, DVDs, com-
putadores, impressoras, placas, 
equipamentos de informática, fi os, 
cabos, videogames, fi tas, câmeras 
fotográfi cas, entre outros aparelhos 
eletrônicos podem separar,  que no 
dia 28 de novembro, sábado, das 9h 
às 13h, um caminhão passará pelas 
residências e comércio do Centro de 
Jaboticabal para o recolhimento.

A Campanha do Lixo Eletrôni-
co é uma parceria da Prefeitura de 
Jaboticabal, Secretarias de Saúde; 
Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente (Saama); Sala de Situação 
da Dengue; Departamento de Trânsi-
to e Coplana.

Descarte Consciente na 2ª Campanha do Lixo Eletrônico

Enquanto o caminhão da Led 
Reciclagem Tecnológica de Mo-
coca estiver localizado na Praça 
Nove de Julho para o recebimento 
do material, o caminhão da Copla-
na estará percorrendo o Centro da 
cidade, para que, juntos, façam a 
destinação adequada de todos os 
equipamentos.

“É necessário fazer o descarte 
consciente para preservarmos o nos-
so meio ambiente. Contamos com a 
colaboração dos munícipes do Cen-
tro que terá o caminhão percorrendo 
as ruas e o caminhão da Led que fi ca-
rá na Praça aguardando o recebimen-
to do material”, fi naliza o secretário 
do Saama, Sérgio Nakagi. 

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 

DA NOVA ERA
GRANDE CRUZADA DE ESCLA-

RECIMENTO
 Continuando nesta semana com 

a compilação de trechos do Livro “A 
CHAVE DA PORTA DO CÉU”, vamos 
transcrever a mensagem de Pio XII sobre 
Vibrações Energéticas que canalizamos 
no NAAP-Núcleo Ascensional Amor ao 
Próximo em 03/04/2000. 

Aqui tendo o privilegio de me manifes-
tar, através desta reunião juntamente com 
todos que aqui se encontram para poderem 

VIBRAÇÕES ENERGÉTICAS
ouvir as emanações do mais alto grau de 
conhecimentos, sinto-me sobremaneira 
repleto da mais profunda e irradiante fe-
licidade e, como não poderia deixar de 
ser, venho locupletar as palavras do nos-
so irmão Y (*), que desde muitas eras já 
perlustramos caminhos da mais fecunda e 
indelével pratica do amor ao próximo.

E agora, dentro da mesma vibração 
do mais sublime Amor, aqui estamos 
juntos para consentaneamente à mesma 
base espiritual, muito embora, termos 
em situação análoga se enconchar das 
vibrações mais voltadas para o círculo vi-
bratório de cuja base se estende o degrau 
da Cristandade, passam terminantemen-
te envolvidas e atreladas aos dogmas da 
Igreja Católica. Sem o que, não querendo 
de algum modo ferir os conceitos ainda 
evidenciados pelo ocultismo da Lei da 
Encarnação e Reencarnação, temos muito 
que trabalhar em cima das entranhas que 
se estabeleceram nestes últimos dois mi-
lênios, em que por interesses políticos, as 
mais belas páginas de ensinamentos, que 
pela sua riqueza seria uma dádiva belige-
rante à toda a humanidade, não soubemos 
enfrentar com denodo. As imposições 
dos Concílios de antanho, com o que su-
bordinados, mas calados ante os ditames 
impostos, foi-se alastrando, e chegando 

nestes fi nais de tempos, ainda que o insó-
lito gesto do nosso ilustre Papa João Pau-
lo II, em sua peregrinação pelos diversos 
povos da Terra, está como quê colocando 
a chance na porta que está prestes a se 
abrir para que todos os viventes terrenos, 
mais deliberadamente à ela devotados, 
possam vislumbrar quão exuberante é o 
panorama que está prestes a ser contem-
plativo... qual seja, o lado de lá que está 
aqui, bem próximo, e que um dia todos 
haverão indubitavelmente viver, que é o 
mundo além-túmulo.

A transposição desta vida neste mun-
do de formas é feito pelo fenômeno da 
Morte, que portanto, é uma felicidade, 
para quem tendo em corpo de carne, con-
seguido aproveitar  as  lições, e porque 
não, as insinuações loquazes e até como-
ventes de quem “vê” a espiritualidade. 
Estes, meus bondosos irmãos, irão se de-
parar com um mundo cuja vida é das mais 
nobres de bem-estar que o mais especial 
dos Espíritos encarnados jamais poderão 
sentir, a não ser... estando lá...  na esfe-
ra Espiritual. Aquele quadro que tentei 
da melhor forma, levar ao imaginário 
de cada um, é a fi gura mais aproximada 
de tudo aquilo que poderão sentir os es-
píritos ora encarnados, mas dispostos a 
subirem os degraus da sabedoria infi nita, 

e por ela galgarem os cimos da energia 
irradiante que se circunscrevem e se on-
dulam, tal qual, as belíssimas coisas que 
todos vêm através das imagens cinema-
tográfi cas, além é claro, de quem tem a 
oportunidade de se encontrar nos locais 
onde se desenrolam esse fenômeno da 
natureza. 

Porém é de tal monta a esfera de vi-
brações energéticas que se deslocam em 
abundância e envolvem a todos que lá 
estiverem, que se sentirão envolvidos pe-
las maviosas emoções que se poderão dar 
conta. E como já difundi acima, os espí-
ritos encarnados que lá puderem chegar, 
ou seja, cada um de vós, basta para isso 
quererem com afi nco e denodadamente 
que alcançarão esse objetivo, dentro do 
mais breve possível.

Assim, por hoje eu me despeço de 
todos, enlevando o pensamento ao Mais 
Alto, para que Luzes Celestiais envolvam 
cada vez mais este NÚCLEO ASCEN-
CIONAL “AMOR AO PRÓXIMO”.  

Fiquem com Deus. (PIO XII)
 ( * ) o irmão Y é um Espírito de gran-

de luminosidade, que perlustrou sua vida 
terrena, encarnado em um Bispo muito 
conhecido de todos na região de Jaboti-
cabal/SP – Oportunamente, após devi-
damente autorizados, divulgaremos seu 
nome).

LUZ & PAZ

Em 18 de outubro de 2015, aconteceu 
no Ginásio de Esportes Luis Antônio Vas-
concelos, em Buritizal-SP, a VIII Copa 
Okida Li Tchuó Pá kung-Fu. Praticantes 
da arte marcial Li Tchuó Pá, mestres e o 
Grão-Mestre Oswaldo José Gola, criador 
desse esporte no Brasil, estavam presen-
tes, além de autoridades municipais e es-
pectadores.

Alunos do mestre Valcir Albieri fo-
ram novamente destaque na competi-
ção. A equipe participou das categorias 
combate e formas, e conquistou 2 tro-

VIII Copa Okida Li Tchuó Pá kung-Fu

féus e 17 medalhas. O primeiro troféu 
foi consequência do maior número de 
medalhas ganhas, e o segundo foi ofere-
cido ao aluno destaque da competição: 
Claudemir Costa, ganhador de três me-
dalhas de ouro nas categorias formas e 
movimentos com armas longas (Quan-
tal). 

Claudemir, que será graduado bre-
vemente faixa preta, é também uma das 
grandes esperanças de medalhas no tor-
neio Nacional de Li Tchuó Pá – Kung Fu 
que acontecerá no mês de dezembro na 

cidade de Ribeirão Preto. 
A equipe do mestre Valcir, formada 

por mais de 60 alunos, agora seleciona e 
prepara os competidores para disputarem 
este torneio e continuarem trazendo cada 
vez mais medalhas para a cidade de Ja-
boticabal. 

Vale lembrar que o grupo tem apoio 
da Prefeitura Municipal e órgãos que in-
termediam a prática desse esporte, como 
a Associação dos Servidores da Unesp, a 
Fundação de Amparo ao Esporte (FAE) e 
a Ong Amor Solidário.
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DESTILARIA SANTA CLARA LTDA.  CGC: 56.732.928/0001-
15- IE: 391.023.641.117; torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 52001806, válida até 30/10/2017, para 
Aguardente de cana-de-açúcar; fabricação de à FAZENDA SAN-
TA CLARA, S/N, ZONA RURAL, JABOTICABAL – SP.

Com o objetivo de oferecer um Natal 
mais digno e feliz a milhares de famílias 
em situação de vulnerabilidade social, a 
Legião da Boa Vontade promove a edição 
2015 da Campanha Natal Permanente da 
LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. 
A iniciativa visa arrecadar mais de 900 to-
neladas de alimentos não perecíveis a se-
rem entregues, em cestas, no período de 7 
a 23 de dezembro, a 50 mil famílias aten-
didas pelos programas socioeducacionais 
da LBV e as apoiadas por organizações 
parceiras da Instituição em todo o Brasil.

Cada cesta é composta de arroz, feijão, 
óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, fari-
nha de mandioca e de trigo, fubá, goiaba-
da, gelatina, massa para bolo, extrato de 
tomate e sal. As doações para a campa-
nha podem ser feitas pelo site www.lbv.
org/doe, pelo telefone 0800 055 50 99 ou 
em uma das unidades de atendimento da 
Instituição no Brasil (os endereços podem 
ser consultados no site da LBV).

Dezenas de artistas também estão 
apoiando a campanha em uma grande 
corrente por meio do “Desafi o Solidário”. 
Saiba mais acessando os perfi s da Legião 
da Boa Vontade nas redes sociais: Face-
book (LBVBrasil), Twitter (@LBVBra-
sil) e Instagram (@LBVBrasil).

Natal Permanente da LBV
Movida pelo ideal de Fraternidade 

que a sustenta, sentimento inspirado nos 
ensinamentos e exemplos de Jesus, a Le-

LBV arrecada doações para Campanha de Natal

gião da Boa Vontade trabalha, desde seus 
primórdios, para melhorar a qualidade de 
vida das populações menos favorecidas. Já 
na década de 1940, iniciou uma campanha 
diária e ininterrupta contra a fome e a po-
breza, instituindo seu Natal Permanente. 
A partir daí, além do amparo imediato e 
da constante atuação nos campos da assis-
tência social e da educação, que vêm mu-
dando o destino de milhares de pessoas em 
todo o país, a LBV tem tradicionalmente 
mobilizado a população a fi m de propor-
cionar um Natal melhor às famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CI-
VIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEINTER 3 – RIBEIRÃO PRETO - DELE-
GACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SERTÃOZINHO  - DELEGACIA DE - PO-
LÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE JABOTICABAL - Rua Barão do Rio Branco 
nº 518 - Centro - Fone/fax: (16)3203-2380 - EDITAL Nº 03/15 - A Excelentíssima 
Senhora Doutora Andréa Cris-tiane Fogaça de Souza Nogueira, Delegada de Polícia 
Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais etc, FAZ SABER, a todos os que o presente 
EDITAL virem que, no dia catorze (14) de dezembro (12) do ano de dois mil e quinze 
(2.015), a partir das 15:30 horas, será procedida pela Excelentíssima Senhora Dou-
tora DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES FERREIRA, Meritís-
sima Juíza de Direito da 2ª Vara desta Comarca, CORREIÇÃO ORIDNÁRIA PERI-
ÓDICA REFERENTE AO CORRENTE EXERCÍCIO, na Delegacia de Polícia de 
Defesa da Mulher de Jaboticabal, situada na Rua Barão do Rio Branco, 518, Centro. 
FAZ SABER, outrossim que, nessa oportunidade, a Autoridade Corregedora faculta-
rá ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações sobre abusos, falhas 
ou omissões e su-gestões para melhoria dos serviços sujeitos a correição. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou a Autoridade lavrar o presente EDITAL, 
que será afi xado no local de costume, publicado e divulgado pela imprensa local.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE  e  CUMPRA-SE. 
Jaboticabal, 22 de outubro de 2.015.

E D I T A L
CONVOCAÇÃO  PARA  ASSEMBLÉIA  GERAL

ORDINÁRIA

 DE ACORDO COM AS NORMAS ESTATUTÁRIAS, FICAM 
CONVOCADOS TODOS OS ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS  
DO “CLUBE DE CAMPO  PRAINHA”,  PARA  SE  REUNIREM  
EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, QUE SERÁ  REALI-
ZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2015,  ÀS 08h00min, 
EM SUA SEDE SOCIAL SITUADA NA ESTRADA (VELHA)  
DE JABOTICABAL A TAQUARITINGA, KM 3, A FIM DE DIS-
CUTIREM  E  DELIBERAREM SOBRE  A  SEGUINTE  ORDEM  
DO  DIA:

  
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, PARA O BIÊNIO
2016/2017

OBS.: NA FALTA  DE   NÚMERO LEGAL,  A  ASSEMBLÉIA  
GERAL FUNCIONARÁ EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO  
DUAS (2)  HORAS  APÓS O HORÁRIO MARCADO PARA A 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER NÚMERO DE 
ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS PRESENTES.

Jaboticabal, 04 de novembro de 2015

MARCOS ANTONIO FARINELLI
            PRESIDENTE

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.)

Se a 6ª edição do Fest’Alma repe-
tir o sucesso das anteriores, se prepa-
re: 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, aconte-
cerá nos dias 11 e 12 de novembro, 
às 19h30, no Salão Nobre do Colégio 
Santo André.

O espetáculo “RE-VI-VER” pro-
mete levar o espectador a uma viagem 
mágica pelo tempo, iniciando-se nos 
anos 50 e terminando nos dias atuais. 
O evento contará com apresentações 
de teatro, dança e música, todas elas 
realizadas por integrantes da Olhos da 
Alma com defi ciência visual, defi ciên-
cia múltipla, surdocegueira e transtor-
no do espectro do autismo.

O espetáculo será apresentado com 
audiodescrição, recurso de acessibili-
dade que transforma imagens em pala-
vras, que facilitará o entendimento de 
todas as ações que acontecerão no pal-
co. Segundo 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 telefone de número (16) 3202-
5349.        (RM)

 BREVE HISTÓRICO: UNIDADE 
DE ATENDIMENTO AO DEFICIEN-
TE VISUAL

  “OLHOS DA ALMA” 

FEST’ALMA PROMETE REPETIR A 
EMOÇÃO DOS ANOS ANTERIORES

A Olhos da Alma atende atual-
mente 78 pessoas com defi ciência 
visual, defi ciência múltipla, transtor-
no do espectro do autismo e surdo-
cegueira.

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

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

As atividades multidisciplinares 
buscam trabalhar a habilitação/reabi-
litação de maneira integrada, envol-
vendo a família, 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 
participação ativa no processo de in-
clusão na rede regular de ensino e na 
elaboração de leis que visassem pro-
mover condições de igualdade, tanto 
social como profi ssional às pessoas 
com defi ciência. 

Também procura promover a seus 
atendidos o ingresso no mercado de 
trabalho mantendo contato com as em-
presas de Jaboticabal e região

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 o talento de seus 
atendidos.
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