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Inaugurada Praça dos Radioamadores
Para os radioamadores de Ja-

boticabal, a manhã de domingo, 
dia 8, foi especial e de muito 
reconhecimento. Foi inaugura-
da a Praça dos Radioamadores, 
localizada no Jardim Tangará. A 
Praça homenageia todos os pro-
fi ssionais do município e região 
que utilizam essa modalidade de 
comunicação, como profi ssão e 
também como hobby.

A prática, muito utilizada na 
Segunda Guerra Mundial e em 
momentos de calamidades públi-
cas, foi adaptada para um impor-
tante hobby entre os comunica-
dores, que, inclusive, participam 
de eventos e disputas. Durante 
o evento da inauguração, houve 
plantio de uma muda de mogno.

Segundo o grupo de radioa-
madores, Jaboticabal conta com 
30 pessoas devidamente cadas-
tradas, e no Brasil, um total de 
15 mil participantes. “O radioa-
madorismo no geral virou hobby, 
fi camos nos contatos da região e 
até no mundo, e a importância é 
em relação a catástrofes, e tra-
balhamos em cima de apoio de 
acordo com a defesa civil, prefei-

tura, exército, dependendo da ca-
lamidade pública. Hoje estamos 
à disposição do município e para 
onde precisar”, destaca Valter de 
Oliveira Sobrinho, mantenedor 
do Radio Amador (Repetidora 
PY2KDD).

O prefeito Raul Girio se sentiu 
muito honrado em homenagear 
uma Praça com o nome dos ra-
dioamadores. “Denominar  Praça 
dos Radioamadores é mais do 
que justo devido à grande im-
portância que eles têm na comu-
nidade. Em Jaboticabal conta-se 
com 30 radioamadores e com 
certeza eles colaboram muito 
com a comunidade de Jabotica-
bal. São muitos os contatos que 
eles têm. É uma atividade sadia, 
que visa só o bem da população. 
Nada mais do que merecido re-
conhecer esse hobby que passa a 
ser uma profi ssão de colaboração  
com o município, sociedade, es-
tado e Brasil. Jaboticabal inaugu-
ra a primeira Praça dos Radioa-
madores do Brasil”, comenta, 
satisfeito, o prefeito.

O grupo de Radioamadores de 
Jaboticabal agradeceu a todos os 

REFIS 2015: Garantia de 90% de desconto em juros e multas
Interessados devem procu-

rar o Sistema Prático até 20 de 
novembro

Começou na última segun-
da-feira, dia 9, o Programa de 
Recuperação Fiscal da Pre-
feitura de Jaboticabal. Os in-
teressados em quitar dívidas 
municipais têm garantido des-
conto de 90% para pagamen-
tos à vista efetuados até 20 de 
novembro.

Quem optar para quitar até 
18 de dezembro tem 70% de 

desconto nos juros e multas. 
“Essa é uma oportunidade 
para a população quitar seus 
débitos. O Sistema Prático 
está aberto para atender os in-
teressados e tirar eventuais dú-
vidas”, afi rma o prefeito Raul 
Girio.

Os valores parcelados tam-
bém oferecem descontos. “O 
munícipe que optar pelo par-
celamento em até cinco paga-
mentos tem 50% de desconto 
nos juros e multas. De seis a 

dez parcelas 30% e de 11 a 14 
parcelas 20% de desconto. O 
interessado precisa se aten-
tar à data fi nal que é 20 de 
novembro”, ressalta a coor-
denadora do Sistema Prático, 
Renata dos Santos Pires da 
Silva.

O valor mínimo por parcela 
para pessoa física é de R$ 100 
e pessoa jurídica, R$ 250. Para 
mais informações, o telefone 
de contato do Sistema Prático 
é (16) 3209-3300.

Nas refl exões exercite 

constantemente a tolerância 

para superar divergências

Tenha habilidade para amenizar 

decepções e sensibilizar novos 

enfrentamentos

Resista às turbulências no 

universo do equilíbrio

Na noite de quinta-feira, dia 
12, às 20 horas, a Câmara Muni-
cipal realizou Sessão Solene que 
homenageou com Diploma de 
“Atirador do Ano” o jovem Cai-
que Uiratan Teixeira dos Santos; 
com Diploma de “Policial Mili-
tar do Ano” o Soldado PM Mário 
Sérgio Beloni; com Diploma de 
“Policial Civil do Ano” o Escri-
vão de Polícia Mário Leandro 
da Silva Vieira; e com Diploma 
“Bombeiro do Ano” o Bombeiro 
Municipal Luiz Roberto Quiná-
lia.

Confi ra os históricos dos ho-
menageados:

Caique Uiratan Teixeira dos 
Santos foi matriculado no Tiro 
de Guerra 02-018 em 1º de mar-
ço deste ano e logo se destacan-
do dos demais, mostrando de-
senvoltura e liderança, atributos 
naturais de monitor. Em virtude 
desses atributos foi matriculado 
no curso de cabo, no período de 
1º de abril a 30 de maio de 2015, 
galgando o 1º lugar no referido 
curso, que o habilitará à promo-
ção de Cabo na Reserva não Re-
munerada ao fi nal do serviço mi-
litar inicial obrigatório. Devido 
aos seus atributos, somando-se 
a eles senso de responsabilidade, 
companheirismo e dedicação, foi 
apontado pelo Chefe de Instru-
ção, secretário e seus companhei-
ros, como o Atirador Destaque 
do Tiro de Guerra de Jaboticabal 
2015.

Mário Sergio Beloni nasceu 
na cidade de Andirá – Paraná, In-
gressou na Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo em 21 de feve-
reiro de1992 e ocupa atualmente 
a graduação de SOLDADO PM. 
Exerce a função de rádio patru-
lhamento comunitário. Entre os 
principais cursos realizados estão 
os estágios de Aperfeiçoamento 
Profi ssional; Curso de Trânsito 
Urbano e Técnicas de Procedi-
mentos Operacionais de Investi-
gação.

Mário Leandro Silva Vieira 
nasceu em Jaboticabal. Ingressou 
na Polícia Civil do Estado de São 
Paulo em 23 de outubro de 1989, 
na função de Escrivão de Polícia, 
sendo nomeado para exercer suas 
atividades na cidade de Taiuva/
SP, onde permaneceu até 12 de 
junho de 1992, quando por per-
muta veio para o 1º Distrito Poli-
cial de Jaboticabal. Exerceu tam-
bém suas funções nas cidades de 
Taiaçu, Bebedouro, Vista Alegre 
do Alto, Guariba, Dumont, Ta-
quaral e Sertãozinho.

Luiz Roberto Quinália nasceu 
aos 18 de julho de 1968. Sua ad-
missão na Base de Bombeiro foi 
em 07 de novembro de 1994 e 
durante o tempo em que serve na 
Base de Bombeiros de Jabotica-
bal, tem se destacado nos atendi-
mentos das mais variadas ocor-
rências, sobressaindo-se pelo alto 
grau de conhecimento técnico/
profi ssional, adquirido através de 
cursos e estágios desenvolvidos 
pela Corporação, aliado ao seu 
alto grau de comprometimen-
to com as missões do Corpo de 
Bombeiros.

As homenagens são advindas 
de Decreto Legislativo:

• Decreto Legislativo nº 
540/2010, que institui o diploma 
de “Atirador do Tiro de Guerra 
Destaque do Ano”, no Município 
de Jaboticabal e dá outras provi-
dências.

• Decreto Legislativo nº 
560/2011, que institui o diploma 
de “Policial Militar do Ano” no 
Município de Jaboticabal e dá 
outras providências.

• Decreto Legislativo nº 
578/2012, que institui o diploma 
de “Policial Civil do Ano” no 
Município de Jaboticabal e dá 
outras providências.

• Decreto Legislativo nº 
626/2014, que institui o diploma 
de “Bombeiro do Ano” no Muni-
cípio de Jaboticabal e dá outras 
providências.

SESSÃO SOLENE COM HOMENAGENS

presentes. “Essa é a primeira Pra-
ça dos Radioamadores. Tivemos 
um carinho especial para home-

nagear todos os radioamadores 
da cidade e região. Hoje temos 
30 em Jaboticabal e no Brasil 

15 mil. Queremos agradecer a 
todos os presentes e à  Liga de 
Amadores Brasileiros de Rádio 

Emissão (Labre)  de São Paulo”, 
fi naliza o radioamador Valter de 
Oliveira.
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Simi, Falcão, V

Não lutes com a arma do ódio, 
mas sim, com a do amor. Não te-
nhas  no coração um mundo de 
ilusões negativas, mas sim, um 
de positivas que elevam e cres-
cem para sempre. 

OLHE PARA FRENTE E 
VEJA ADIANTE A LUZ

Se queres ser feliz, busque na 
natureza a força, a energia para 
somar esperanças e vontade de 
vencer. Não desprezes o mun-
do criado por Deus. É sua vida. 
É sua esperança. É seu caminho 
iluminado de luzes que te fazem 
enxergar o amor. O tempo é limi-
te que abre o espaço para a vida 
que é eterna. 

VIVER É UMA DÁDIVA 
ETERNA DO AMOR

No amor, não ames apenas 
momentos, mas sim, eternos dias 
que unem horas de afeto e instan-
tes mágicos de apreço, carinho e 
união.

O carinho é doce como mel. 
Sonhar com amor, perdoar com 

COLETANEAS E PENSAMENTOS
humildade, trabalhar com a von-
tade de vencer e ter dentro de si a 
esperança na fé viva e na sabedo-
ria, para subir os degraus da evo-
lução, caminhando passo a passo 
para ter a certeza que existe Deus 
como um poder criador na luz 
imensa do amor.

A ALEGRIA É UMA FOR-
ÇA POSITIVA DE LUZ COM 
AMOR

A felicidade é uma conquista 
do espírito, que vive sempre re-
encarnando pelos mundos, ad-
quirindo experiências, crescendo 
espiritualmente e pondo em prá-
tica os ensinamentos aprendidos 
na escola, que é o planeta terra 
das provas e expiações, por quem 
todos passam para sentirem a dor 
e viverem alegrias e tristezas, que 
se misturam, para se completa-
rem e nascer a luz, que por certo 
iluminará os caminhos cruzados 
de ida e volta. É a reencarnação, 
que é a volta do espírito ao corpo. 

O PERDÃO TRÁZ NA VIDA, 
UM MOMENTO DE CERTE-
ZA, QUE ELEVA E CRIA DEN-
TRO DE SI A ALEGRIA

Agradeça sempre pela sua 
vida e tenha no coração a paz, o 
perdão e vivas a cada momento, 
sempre acreditando no amanhã, 
partindo para um fi m eterno. So-
nhe com os olhos da verdade e a 
pureza da razão, da lógica, de um 
mundo que se transforma com a 
evolução, para se abrirem em fo-
lhas escritas, com os tratados que 
vem de Deus, no exemplo vivo 
de Jesus.

O Senhor Jesus contou uma pa-
rábola sobre um homem que havia 
recebido algumas sementes e em 
seguida saiu para semear. Ele não 
perdeu tempo. nem fi cou pensando, 
será que vai nascer? O semeador 
saiu para semear, enquanto espalha-
va a semente, uma parte dela caiu 

O SEMEADOR
à beira do caminho; as aves vieram 
e a comeram. Outra parte caiu em 
solo raso, com pedras por baixo. A 
semente cresceu muito depressa, 
porque a terra não era profunda, mas 
logo murchou debaixo do sol quente 
e morreu, porque não tinha raiz. Ou-
tras sementes caíram entre espinhos, 
que cresceram e sufocaram as plan-
tas, de modo que elas não produzi-
ram frutos. Mas algumas sementes 
caíram em boa terra, cresceram e 
produziram na base de trinta, sessen-
ta e até cem grãos por um. Jesus dis-
se: Se vocês têm ouvido para ouvir, 
ouçam! Muitas pessoas não sabem a 
diferença de ouvir e escutar, ouvir é 
prestar atenção, obedecer. Por exem-
plo: A mãe diz: Filha você deve che-
gar às 10h00. Ela chega 12h00. Ela 
ouviu o que a mãe disse? É claro que 
não, porque se ela tivesse ouvido, ela 
teria chegado cinco para as dez. Ela 
apenas escutou. É assim que muitos 
estão fazendo, só escutando e não 

ouvindo. Jesus está ensinando que nós 
devemos ouvir mais e falar menos, só 
assim poderemos aprender a viver 
uma vida cheia de bênçãos. O que 
Jesus quer nos ensinar a respeito das 
sementes que foram semeadas? Jesus 
disse: O semeador sobre o qual falei 
semeia a palavra de Deus aos ou-
tros. O caminho duro, onde parte da 
semente caiu, representa o coração 
duro de alguns, que ouvem a mensa-
gem de Deus; Satanás vem imedia-
tamente e retira a palavra que foi se-
meada no coração deles. O terreno 
pedregoso representa o coração da-
queles que ouvem a mensagem com 
alegria. Mas visto que as raízes não 
vão muito funda, essas pessoas per-
manecem por pouco tempo. Quando 
surgem os sofrimentos e as perse-
guições por causa da palavra, logo 
abandonam a fé. Ainda outras pes-
soas são parecidas com as sementes 
que foram semeadas no meio dos 
espinhos. Elas ouvem as mensagens 
e as recebem. porém quando che-
gam as preocupações deste mundo, 

a ilusão da riqueza e a sedução das 
coisas boas, estas coisas sufocam a 
palavra de Deus no coração delas, 
de modo que não produzem fruto. 
Mas a terra boa representa o cora-
ção daqueles que verdadeiramente 
ouvem e aceitam a palavra de Deus 
e dão uma boa colheita de trinta, 
sessenta e até mesmo de cem vezes 
por um. (Marcos 4:1 aos 20). Qual 
dessas sementes tem caído em seu 
coração? Responda para você mes-
mo, e você vai descobrir. Se não 
for a boa semente, peça ao Senhor 
Deus que lhe ajude a ser uma boa 
terra, para produzir bons frutos e 
ser uma grande bênção na vida dos 
outros. Tenho certeza que Deus, 
vai te usar poderosamente, e onde 
você colocar a sua mão, tudo vai 
prosperar. Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex. fa-
cebook catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

A Rotina é uma coisa necessária na 
vida do ser humano. Quando se trata 
de vida afetiva também. É necessário 
que com a vida em comum se instale 
uma Rotina  para o bom convívio das 
pessoas. Por exemplo: à hora de se 
levantar, quem leva as crianças para a 
escola, a natação da fi lha menor, quem 
providencia as compras da casa, cui-
dados com os horários dos médicos, a 
que horas cada um chega, em casa etc. 
Essa é uma rotina necessária ao bom 
andamento das tarefas diárias, princi-
palmente quando não se mora sozinho. 

Percebo que nossa vida está virando uma grande rotina
Isso me deixa desanimada. Não sei o que fazer...

Entretanto em relação à vida intima 
duas rotinas podem se instalar. Perceba 
que a Rotina não chega de repente avi-
sando: Gentemm!  Cheguei!    Não... 
Ela é o somatório de várias atitudes 
erradas que tomamos no dia a dia, que 
depois viram semanas, que viram me-
ses, que viram anos...

 Rotina do Mal:  Essa rotina é aque-
la que normalmente deixamos aconte-
cer. Por que chamo de rotina do mal? 
Simplesmente porque o resultado des-
sa rotina é a má comunicação entre os 
parceiros, má vida sexual e afetiva, in-
timidade distante e mal resolvida; dia-
logo mal-humorado e mais uma série 
de males que dariam uma lista telefôni-
ca. Essa rotina começa quando por ex.: 
logo de manhã ao acordar, o casal mal 
se cumprimenta e já sai correndo para 
mais um dia de trabalho.  Depois ela 
continua ao longo do dia, quando nin-
guém se lembra de ao menos telefonar 
para a pessoa que ama para dizer coisas 
agradáveis. As ligações são feitas para 
cobrar o depósito na conta bancária, se 
os carnês já foram pagos etc.

Ela continua largamente a se insta-
lar à noite, quando o casal chega e se 

cumprimenta de maneira morna e cada 
um vai cuidar de sua vida. Ele vai as-
sistir TV ou ligar o computador, ela vai 
cuidar dos afazeres de casa, das crian-
ças etc. Finalmente, depois que o casal 
toma banho, faz da cama o palco para 
conversar sobre todos os problemas 
que enfrentaram naquele dia e todos os 
que terão que enfrentar no dia seguin-
te.  Se não estiverem cansados demais, 
talvez façam amor. Podemos imaginar 
o quanto será “Empolgante” essa noite. 
E  assim passam-se dias, meses, anos...

Rotina do Bem:  Para se instalar 
essa rotina, exige-se um pouco de es-
forço extra, mas vale a pena. O resul-
tado dessa  rotina é uma vida afetiva 
feliz, repleta de coisas boas e momen-
tos maravilhosos.  Ela existe quando o 
casal acorda pela manhã, cada um faz 
questão de dar um beijo apaixonado no 
outro e dizer algo romântico, gostoso 
e estimulante.  Se o parceiro está dor-
mindo, aquela tática do bilhete em um 
local estratégico fará maravilhas.  Vale 
a criatividade e você gastará um minu-
to para isso, mas refl etirá positivamen-
te o dia inteiro.

No meio do dia antes de falar sobre 

problemas, digam algo afetivo, exci-
tante e romântico um para o outro. E 
à noite quando chegarem em casa, que 
tal um abraço e um beijo de cinema? 
O que? Você vai deixar isso para uma 
ocasião especial porque acha exagera-
do? 

Preciso lhe dizer para economizar 
dinheiro em sua vida, mas...  tesão e 
paixão não!!! E quem disse que terá a 
pessoa que ama sã e salva ao seu lado 
todos os dias pelo resto da sua vida? 
Eu não tenho certeza. Meu momento 
especial é o momento em que estou ao 
lado da pessoa que amo. A boa notícia 
é que você pode escolher entre a Ro-
tina do Bem e a Rotina do Mal. Tenha 
um diálogo franco, amoroso e aberto 
com quem ama e façam a escolha cer-
ta. No começo poderão até estranhar, 
mas será tão bom, que não vão querer 
mais parar.  O segredo é: Tenha um 
caso de Amor com a pessoa que você 
ama, batalhe por isso, invista tempo 
com qualidade e criatividade para isso 
e perceberá as mudanças em sua vida 
logo, logo, garanto a vocês... Então 
refl itam, não vale à pena tentar e ser  
Feliz???... Boa Sorte!!!

Todos nós certamente estamos em 
busca de vencermos nossas próprias im-
perfeições com o objetivo de adquirirmos 
a Chave para entrar no Céu, segundo 
São Vicente de Paulo, Cap. 13 item 12 
do ESE. Sabemos que a porta do Céu 

CHAVE PARA ENTRAR NO CÉU

Por Laudemar de Amorim

não abre de dentro para fora, razão pela 
qual se quisermos adentrar as esferas 
superiores em uma das Moradas do Pai 
de todos nós, haveremos de partir deste 
orbe com a Chave na mão. O ESE nos 
ensina que os componentes desta Chave 
são o Amor incondicional, o Perdão aos 
nossos Inimigos, a Caridade material e a 
Caridade moral. Alcançar esses estágios 
de estado de consciência é um dos desa-
fi os que enfrentamos todos os dias, mas 
que com a fé, a esperança e a confi ança 
adquiridas através dos ensinos de Jesus 
e pela misericórdia de Deus, haveremos 
de vencer todos esses desafi os. Para nos 
motivar na perseguição desses objetivos, 
temos o exemplo dos nossos Irmãos de-
sencarnados que se comunicam todos os 
dias nas diversas reuniões de desobsessão 
na quase totalidade das Casas Espíritas, 
onde nos relatam os sofrimentos por que 
experimentam e o desejo que alimentam 

na busca por ascenderem esferas superio-
res. Que possamos todos nós, rogarmos a 
Deus para que nada nos desvie do cami-
nho reto que Jesus nos ensinou, pratican-
do a caridade que nos é lícita, se não no 
volume material que desejamos, mas pelo 
menos façamos a caridade moral que está 
ao alcance de todos nós, ricos ou pobres 
materialmente, mas ricos no conheci-
mento e na prática do Evangelho de Jesus 
que a nossa amada Doutrina Espírita nos 
oferece através das Obras Básicas de Kar-
dec. É sempre oportuno relembrar o que 
nos recomenda o Apóstolo Paulo, no Cap 
XV item 10 do ESSE sob o título FORA 
DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO, 
nos lembrando que em ralação à caridade, 
não basta uma atitude passiva, pois para 
fazer o bem é preciso a ação da vontade 
e para fazer o mal basta o mais das vezes 
a inércia e a negligência. O que viven-
ciamos neste momento de turbulências 

políticas e sociais onde vemos avançar 
e crescer um turbilhão de iniquidades é 
oportuno nos reportar à questão número 
932 de o Livro dos Espíritos, onde Kar-
dec pergunta aos Espíritos Superiores: 
Por que, na Terra, a infl uência dos maus é 
maior do que a infl uência dos bons? Res-
posta: Isso acontece porque os bons são 
fracos e tímidos, enquanto que os maus 
são intrigantes e audaciosos. Quando os 
bons quiserem, eles assumirão o controle. 

Nota: Para começar a conhecer a 
Doutrina Espírita como Ciência e Filo-
sofi a, codifi cada por Allan Kardec, leia 
e estude as Obras Básicas e Complemen-
tares de Kardec: O Livro dos Espíritos 
(18/04/1857); O Que é o Espiritismo 
( 1859 ); O Livro dos Médiuns (Janei-
ro/1861); O Evangelho Segundo o Es-
piritismo (1.863); O Céu e o Inferno ou 
a Justiça Divina Segundo o Espiritismo 
(01/08/1865) e A Gênese (Janeiro/1868); 
Obras Póstumas (1890). Todos estes li-
vros estão à venda nas livrarias do Brasil.

Autorizo esta publicação.

Em 23 de Julho de 1939, enquanto 
a tensão na Europa aumentava com 
a ocupação da Tchecoslováquia pela 
Alemanha, MOHANDAS GANDHI, 
o líder do movimento pela indepen-
dência da Índia, famoso por sua pos-
tura de não violência, escreveu uma 
carta para o homem que orquestrava o 
que se tornaria a SEGUNDA GUER-
RA MUNDIAL: o líder da Alema-
nha nazista, Adolf  Hitler. Esta carta  
---  um  pedido claro e conciso para 
Hitler evitar a Guerra “pelo bem da 
Humanidade”  ---  nunca chegou ao 
destinatário por causa da intervenção 
do governo britânico. Pouco mais de 
um mês depois, o mundo viu, horro-

REFLEXÃO - PELO  BEM  DA  HUMANIDADE
rizado, a Alemanha invadir a Polônia, 
dando início ao maior e mais sangren-
to conflito da história da Humanida-
de. 

 DE  MOHANDAS  GANDHI   
PARA   ADOLPH  HITLER –

WARDHA - C.P. - ÍNDIA - 23 / 07 
/ 39 .

Caro amigo,
Os amigos insistiram para que eu 

lhe escrevesse pelo BEM DA HU-
MANIDADE. Mas relutei em fazê-lo, 
por achar que seria uma insolência de 
minha parte. Alguma coisa me diz que 
devo deixar a relutância de lado e for-
mular meu apelo, seja qual for o resul-
tado.   

É evidente que, no momento, o Se-
nhor é a única pessoa do mundo capaz 
de impedir uma Guerra que pode redu-
zir a Humanidade ao estado de barbá-
rie. O Senhor pagaria esse preço, por 
mais valioso que lhe pareça o objetivo 
que tem em mente? Ouvirá o apelo de 
alguém que, deliberadamente, tem re-
pudiado a Guerra com considerável  
sucesso? De qualquer modo, conto com 
seu perdão, se errei ao escrever-lhe.

HERR  HITLER - BERLIM - ALE-
MANHA.    

Seu amigo sincero,
(Assinado)
 Do Livro CARTAS EXTRAOR-

DINÁRIAS  -- Organizador SHAUN 
USHER  --

José Fernando Stigliano - reescritor

Deus está retardando a sua vinda 
para que, neste tempo de misericór-
dia, todos os seus fi lhos se conver-
tam e deixem de viver a corrupção 
deste mundo. Se o Senhor já tivesse 

Saiba por que Jesus ainda não veio uma segunda vez 
A humanidade aguarda ansiosamente a segunda vinda de Jesus

voltado e exercido a sua justiça so-
bre a terra, muitos de nós estaríamos 
perdidos.

O tempo da graça foi prolongado 
para que mais pessoas sejam salvas. 
Você já imaginou se o Senhor tives-
se vindo antes da nossa conversão? 
Ele nos encontraria no lamaçal des-
te mundo e seríamos levados com a 
lama. Por isso Deus tem retardado o 
tempo da sua vinda.

Estamos no tempo da graça, mas 
certamente haverá o dia da limpeza: 
“O grandioso e temível dia do Se-
nhor”. Se, por um lado, proclamamos 
um ano de graça por parte do Senhor, 
por outro, proclamamos também um 
dia de vingança do nosso Deus. De-
pois de limpar a face da Terra, o Se-
nhor virá para implantar o Reino.

Com minha bênção,
Monsenhor Jonas Abib

Ao aceitar o convite para admi-
nistrar a pasta da Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo 
recebi orientação do governador 
Alckmin de buscar a convergência 
entre a produção agropecuária e a 
preservação ambiental.

Substituímos confl itos por coope-
ração levando em conta a lógica do 
desenvolvimento sustentável para 
termos uma agricultura compromis-
sada com as boas práticas ambien-
tais.

Para aumentar nossa produtivi-
dade é preciso preservar, cuidar do 
solo e da água. Nossos produtores 
têm clara consciência e disposição 
para isto!

Agricultura em harmonia com o meio ambiente
A cobertura fl orestal nativa do Es-

tado de São Paulo aumentou nos últi-
mos 20 anos, passando de 13.9% na 
década de 1990 para 17,5% em 2010.

O Estado de São Paulo tem se 
empenhado no preenchimento do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 
com esforço da nossa Coordenado-
ria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), foram cadastradas 195.551 
propriedades rurais, totalizando 
11.488.223 hectares.

Vamos ainda implantar o Progra-
ma de Regulamentação Ambiental 
(PRA), das propriedades rurais, que 
poderá ampliar ainda mais a recom-
posição vegetação nativa, recuperan-
do e preservando as matas ciliares, 
nascentes e cuidando dos solos.

No que diz respeito a inovação, 
as diretrizes adotadas pelos institutos 
de pesquisa da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta) 
buscam o melhor aproveitamento 
dos recursos naturais, trabalhando 
para implementar o conceito de In-
tegração Lavoura-Pecuária-Floresta.

Soma-se a isso a necessidade de 
enfrentar o estresse hídrico que a 
região Sudeste, especialmente São 
Paulo, está passando desde 2013, 
que além de comprometer o consu-
mo humano, afeta diretamente a ge-
ração de energia, causa prejuízos às 

indústrias e sacrifi ca a agricultura.
Mesmo diante da elevação do 

nível dos reservatórios em todo o 
estado no início de novembro – prin-
cipalmente do sistema Cantareira, 
o maior e principal reservatório de 
água da Região Metropolitana de 
São Paulo, que abastece mais de cin-
co milhões de pessoas –, a situação 
ainda é preocupante.

De acordo com levantamento re-
alizado pelo Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), as anomalias climá-
ticas causadas pela escassez de chu-
va, aliadas aos fatores climáticos, 
como o aumento da temperatura e a 
irradiação solar, impactarão negati-
vamente a safra 2015/2016 de grãos, 
cana-de-açúcar e laranja.

Por isso, o governo de São Paulo 
está trabalhando para amenizar os 
efeitos da falta de água. A Secreta-
ria de Agricultura está fazendo sua 
parte, buscando novas alternativas 
e procedimentos para fazer frente à 
essa situação e orientar os produtores 
rurais nesse sentido.

Além do trabalho junto aos fabri-
cantes de equipamentos de irrigação, 
reabrimos e ampliamos a linha de 
crédito do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (FEAP) para 
os produtores rurais modernizarem 
sua irrigação na produção, poupando 

os recursos naturais.
Aceleramos ainda o processo de 

implantação do Projeto Nascentes, 
concebido com base nos conceitos 
de sustentabilidade, associados à 
restauração da vegetação nativa no 
entorno das nascentes.

No dia 11 de novembro, apre-
sentamos o piloto desse projeto, em 
Holambra, município onde serão re-
cuperados 12 hectares de vegetação 
nativa no entorno das 170 nascentes 
e áreas de recarga d’água do municí-
pio. Além da restauração de estradas 
rurais e áreas de degradação do solo 
assim como implantação de fossas 
biodigestores, execução de terracea-
mento e plantio de matas ciliares em 
centenas de propriedades, numa ação 
integrada.

Assim, estamos fazendo uma 
agricultura harmônica com o meio 
ambiente e com novos conceitos de 
sustentabilidade, capaz de aumentar 
a produção rural e a renda dos nossos 
produtores.

São com essas ações propositivas 
que queremos colocar São Paulo na 
vanguarda da agropecuária sustentá-
vel e da preservação ambiental.

Arnaldo Jardim é deputado fede-
ral licenciado (PPS-SP) e secretário 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo

O escritório regional do Sin-
dicato da Construção Civil - Sin-
duscon-SP, em Ribeirão Preto, 
vai trazer a Jaboticabal a sua uni-
dade móvel odontológica para 
realizar atendimento gratuito 
aos trabalhadores da construção 
civil.

A ação será realizada na pró-
xima sexta-feira, dia 13 de no-
vembro, na Avenida Major No-
vaes, no pátio da Teto Materiais 
para Construção, que fi ca a uma 
quadra da Praça Dr. Joaquim Ba-
tista.

Jaboticabal conta com cerca 
de oito empresas da construção 
civil regularmente estabelecidas 
e deverá contar com uma pre-
sença cada vez mais constante 
de ações do Sinduscon, já que 
algumas delas associaram-se re-
centemente a esse Sindicato, que 
representa o setor.

O diretor do escritório regio-
nal do Sinduscon-SP em Ribei-
rão Preto, Fernando Junqueira, 
estará presente recebendo em-
presários da construção civil de 
Jaboticabal no local da ação, a 

Sinduscon traz a Jaboticabal 
Unidade Móvel Odontológica para 

atender trabalhadores da construção civil
partir das 10 horas.

A Unidade Móvel é uma ini-
ciativa do Seconci-SP, reconhe-
cido como braço social do setor 
da construção civil. O Seconci-
SP oferece atendimento médico-
ambulatorial e odontológico para 
os trabalhadores do setor e seus 
dependentes, mediante contribui-
ção mensal obrigatória e defi nida 
na Convenção Coletiva de Traba-
lho da categoria.

A Unidade Móvel oferece-
rá atendimento odontológico 
completo e gratuito, incluindo 
as especialidades de Dentística 
(restauração), Exodontia (extra-
ção), Endodontia (tratamento de 
canal), Periodontia (tratamento 
de gengiva), Pequenas Cirurgias 
e Odontopediatria, para 20 tra-
balhadores das unidades, previa-
mente agendados.

Com sede na capital, o Se-
conci-SP mantém Unidades am-
bulatoriais no ABC, Campinas, 
Cubatão, Piracicaba, Praia Gran-
de, Ribeirão Preto, Riviera de 
São Lourenço, Santos, São José 
dos Campos e Sorocaba.
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Brasil supera o Irã e conquista o 
Grand Prix de futsal pela nona vez

Em uma partida emocionante 
contra a Rússia, considerada desde 
o início a principal pedreira da Se-
leção Brasileira, a equipe canarinha 
venceu de virada por 2 a 1.

A Seleção Brasileira conquistou 
o hexacampeonato na 7ª Edição do 
Grand Prix de Futsal ao derrotar a 
Rússia por 2 a 1 e recuperar a hege-
monia do segundo maior campeona-
to da modalidade, no domingo (23), 
na Arena Amadeu Teixeira, Zona 
Centro-Oeste de Manaus, em uma 
partida emocionante.

O Brasil que venceu seis das sete 
edições do torneio, em 2010 a Sele-
ção perdeu para a Espanha, não teve 
muita difi culdade de chegar à fi nal. 
A equipe canarinha enfrentou a Gua-
temala, Angola, Holanda, Uruguai e 
Irã e conseguiu obter um aproveita-
mento de 100%.

A partida contra a Rússia, consi-
derada desde o início a maior pedrei-
ra no caminho do Brasil na luta pelo 
hexa, foi acirradíssima, a Seleção 
teve difi culdades para marcar e che-
gou a perder o primeiro tempo por 1 
a 0. Sergey Abramov abriu o placar 
aos 9 minutos.

Com uma marcação forte em 
cima dos brasileiros, a Rússia, que 
conta com três jogadores do Brasil, 
teve um contra-ataque quase que 
perfeito e mostrou que queria mesmo 
acabar com a festa verde-amarela.

Segundo tempo 
No segundo tempo o Brasil vol-

tou para quadra disposto a virar o 
jogo e foi com tudo para cima dos 
russos. Com cinco minutos, o camisa 

13, Valdin empatou a partida e levou 
os torcedores ao delírio na Arena 
Amadeu Teixeira.

Nos minutos seguintes o Brasil 
insistiu, atacou, chutou no gol, mas 
infelizmente a bola não entrou e para 
deixar o torcedor à fl or da pele e com 
o coração na mão a partida foi para a 
prorrogação.

Na primeira etapa, o Brasil foi 
melhor, atacou bastante e arriscou 
muitos chutes a gol, porém, mais 
uma vez a bola não colaborou.

O gol da virada do Brasil saiu 
com um minuto de jogo no segun-
do tempo da prorrogação. Rodrigo 
tocou para Falcão que usou o peito 
para mandar a bola direto para o gol 
dos russos e virar a partida.  Logo em 
seguida, sem goleiro o melhor joga-
dor de futsal do mundo teve a chan-
ce de aumentar o placar com um gol 
de bicicleta, mas a bola acabou indo 
para fora.

O Brasil venceu a Rússia de vira-
da e deixou os torcedores da Arena 
Amadeu Teixeira em êxtase e a festa 
foi toda verde-amarela com o retorno 
da Seleção Brasileira ao lugar mais 
alto do pódio.

Para Falcão, um jogo de  futsal 
nem sempre precisa de goleada, mas 
necessita de qualidade.

“São partidas assim que nós pre-
cisamos. Hoje tivemos muitos defei-
tos, mas bastante qualidade também, 
soubemos resolver o jogo no mo-
mento certo, sem fi carmos desespe-
rados. Trabalhamos em equipe e isso 
é importante. Porém, Valdin e Tiago 
foram os grandes destaques. Eles são 

diferenciados”, comentou o atleta.
Sobre o gol que garantiu a vitó-

ria do Brasil e o hexacampeonato, o 
melhor jogador da modalidade disse 
que Deus o Iluminou.

“Mais uma vez a minha estrela 
brilhou, não vinha fazendo gols, mas 
Deus é tão bom comigo que fez  eu 
marcar em um momento muito im-
portante, como na vitória de hoje”, 
completou Falcão.

Homenagem
A Seleção Brasileira hexacampeã 

do Grand Prix de Futsal recebeu o 
troféu Nelson Matias Costa, uma 
homenagem feita pela Confederação 
Brasileira ao ex-presidente da Fede-
ração Amazonense de Futsal, Nelson 
Matias, que faleceu em maio deste 
ano vítima de um tumor no cérebro.

Nelson era presidente da FAFS 
deste 1993, mas participava como 
membro desde 1980.

Ficha Técnica
Brasil x Rússia
Local: Arena Amadeu Teixeira
Horário: 8h (horário Manaus)
Árbitro 1: Mahmoud Reza Nasí-

rio/ Irã
Árbitro 2: Hector Ricardo Mesen/ 

Costa Rica
Brasil: Djony, Tiago, Franklin, 

Neto, Carlinhos, Jackson, Vinicius, 
Gadeia, Lukaian, Fernandinho, Simi, 
Falcão, Valdin, Rodrigo. Técnico: 
Marcos Sorato.

Rússia: Fayzullin, Badretdinov, 
Kikolay, Pereverzev, Sergeev, Tsay, 
Pula, Nikolay Mal’Tsev, Sergey 
Abramov, Dushkevich, Cirilo, Gus-
tavo, Shakirov, Anosov, Chukhriy. 
Técnico: Sergey Skorovich.

Brasil: Djony, Tiago, Franklin, Neto, Carlinhos, Jackson, Vinicius, Gadeia, Lukaian, Fernandinho, 
Simi, Falcão, Valdin, Rodrigo. Técnico: Marcos Sorato.

Alessandro Rosa Vieira, mais conhe-
cido como Falcão, nasceu em São Paulo 
(SP), no dia 8 de junho de 1977. É um 
jogador profi ssional de futsal. Atualmen-
te joga pela equipe da Futsal Brasil Kirin.

O APELIDO “FALCÃO”
Herdou o apelido do seu pai, João Eli 

Vieira, famoso nos campos de várzea da 
Zona Norte de São Paulo. João era conhe-
cido como Falcão pela semelhança física 
com o ex-jogador de futebol de campo 
Paulo Roberto Falcão, que jogou no In-
ternacional de Porto Alegre e na Seleção 
Brasileira.

INÍCIO DA CARREIRA
Iniciou sua carreira no futsal defen-

dendo o AACC Guapira no ano de 1991, 
clube da Zona Norte de São Paulo. Sua 
incrível habilidade logo chamou a aten-
ção do Corinthians (SP), contratando-o 
no ano seguinte.

A cada competição, conquista a vitó-
ria. Falcão ganhava mais notoriedade. A 
sua entrega em busca do título, do gol, 
do lance genial e da vitória do coletivo, 
sempre foram constantes em sua carreira. 
Sendo assim traçando um lindo repertório 
em sua carreira.

EM CLUBES
Falcão conquistou todos os títulos 

ofi ciais por onde passou, desde Estadu-
ais, Libertadores, Nacionais e também o 
Mundial de Clubes, conquistado jogando 
pelo São Paulo/Osaco, em 2000.

SELEÇÃO BRASILEIRA
A partir do ano de 1998, com 22 anos, 

prodígio, Falcão começava a se fi rmar na 
Seleção como um dos futuros protagonis-
ta da próxima geração, ao lado de Lení-
sio, Simi, Schumacher, entre outros.

Pode comemorar, torcedor! Botafogo vence 
o Luverdense e está na Série A

Em jogo sem brilho, Ronaldo marca o único gol no Estádio Passo das Emas, com 

assistência de Daniel Carvalho. Alvinegro garante acesso com 3 rodadas de antecedência

O BOTA JÁ SUBIU!
Foram quatro horas e meia de voo. 

Mais duas horas de ônibus. Mais de 2,2 
mil quilômetros de distância da cidade 
natal do Botafogo a Lucas do Rio Verde, 
no interior do Mato Grosso. O caminho 
foi longo. Ele começou lá em 2014, em 
30 de novembro, quando Leandro Da-
mião marcou dois gols na Vila Belmiro 
e decretou: o ano alvinegro será na Série 
B. Foram 345 dias esperando. Finalmen-
te, é possível respirar aliviado. Ufa. E 
gritar: “Estamos de volta!”. Com gol de 
Ronaldo contra o Luverdense, o Botafogo 
está na Série A do Campeonato Brasileiro 
2016. Para nunca mais sair, esperam os 
torcedores.

PANORAMA
O Botafogo é o primeiro time a garan-

tir vaga à Série A. É líder da Série B, com 
68 pontos. Neste sábado, às 17h30 (de 

Brasília), enfrenta o Santa Cruz no Nil-
ton Santos, partida que pode sacramentar 
também o título da competição. O Luver-
dense, por sua vez, está em 10º, com 51 
pontos. Na na, encarou o Paysandu no 
Mangueirão às 21h.

O acesso não veio com a atuação de 
gala que a torcida queria. Longe disso. 
Foi uma partida fraca tecnicamente. O 
Luverdense foi a campo bem encaixado, 
marcando bem e desarmando, impedindo 
o prosseguimento das jogadas alvinegras. 
Daniel Carvalho, truncado, pouco con-
seguiu fazer. Quando conseguiu, deu a 
assistência para o gol de Ronaldo. Para 
o torcedor que marcou presença no Está-
dio Passo das Emas, nada disso importa. 
Bom mesmo é festejar! O gol de Ronaldo 
foi mais do que o sufi ciente, 1 a 0 no pla-
car e a vaga na Série A.

O Botafogo esperava a classifi cação 
contra o Criciúma, no último sábado. 

Ronaldo acertou a trave em três oportu-
nidades - sendo duas no mesmo lance. 
O capricho implicou com o alvinegro. E 
Maurinho chegou para estragar a festa. 
Três dias depois, Ronaldo deixou a trave 
para lá. Viu só a rede. E colocou a bola 
onde ela deve estar.

Se a torcida cobrou melhores atuações 
em campo, a campanha do Botafogo em 
números não há do que se queixar. O time 
nunca esteve fora do G-4, e liderou 27 das 
35 rodadas até aqui. O Bota conquista o 
acesso com três rodadas de antecedência, 
é a equipe que mais venceu - 20 jogos - e é 
a que menos perdeu - apenas sete partidas.

O goleiro Edson Kölln, do Luverden-
se, complicou a vida do Botafogo. Não 
fosse as suas boas defesas, o time de Ri-
cardo Gomes poderia ter tido um resulta-
do mais elástico. Uma das melhores, foi 
em chute de Neilton, aos 21 minutos do 
segundo tempo.

Os jogadores do Botafogo-RJ (fora da ordem): o goleiro Renan (D), Diego, Alisson, Emerson, Jean, 
Airton, Andreazzi, Diego Jardel, Gegê, Sassá e Henrique.

FALCÃO O MELHOR JOGADOR DO MUNDO
No ano 2000, Falcão teve sua primeira 

participação em Copas do Mundo, dispu-
tado na Guatemala, a Seleção Brasileira 
levou o vice-campeonato da competição.

Em 2004, em sua segunda Copa do 
Mundo, o craque da camisa 12 foi eleito 
pela FIFA o Melhor Jogador de Futsal do 
Mundo. Na ocasião o Brasil conquistou 
a medalha de bronze. Em 2008, na sua 
terceira participação, o craque repetiu 
o feito e foi eleito novamente o Melhor 
Jogador de Futsal do Mundo, desta vez 
se sagrando campeão em cima da rival 
Espanha. No ano de 2007, foi a estrela 
principal  na conquista da medalha de 
ouro nos Jogos Pan-Americamos no Rio, 
que teve pela primeira vez a participação 
do futsal.

Em 2012, o craque foi para sua quarta 
participação em Copas do Mundo, dispu-
tado na Tailândia, em novembro. Falcão 
viveu um drama com lesões e paralisia fa-
cial durante o campeonato, teve participa-
ção de 37 minutos ao todo da competição, 
fez 4 gols, cada gol com uma história: o 1º 
foi contra o Panamá pelas oitavas de fi nal, 
foi o gol de 337 pela Seleção Brasileira, 
que tornou Falcão o “Maior Artilheiro de 
Todas as Seleções Brasileiras”, incluin-
do campo, areia e futsal; O 2º e o 3º foi 
contra a Argentina, onde o Brasil perdia 
de 2 a 1 pelas quartas de fi nal, o Jogador 
empata a partida e garante a vitória brasi-
leira; O 4º gol foi o mais decisivo, Brasil 
perdia para a Espanha por 2 a 1 e faltando 
3 minutos para acabar o jogo, Falcão faz 
o gol do empate, levando a partida para a 
prorrogação. Na prorrogação Neto decide 
o jogo, vencendo os Espanhóis por 3 a 2.

CAMPO

No ano de 2005, com o status de me-
lhor jogador do mundo em 2004, Falcão 
deixa provisoriamente o futsal e o time 
de Jaraguá do Sul (SC), seu time desde 
2003, para tentar a sorte no campo. Figu-
ra como a principal contratação do São 
Paulo para o início da temporada. Partici-
pa pouco da campanha que levou o time 
ao título estadual. Foi inscrito também na 
Libertadores daquele ano, vencida mais 
tarde pelo próprio São Paulo.

Pouco depois do término do Estadual, 
Falcão deixa o São Paulo e retorna ao fut-
sal pelo Malwee. O reencontro com a sua 
superfície predileta é triunfal. Com o time 
catarinense, arrebata seis títulos, entre eles 
a Liga Futsal – do qual também foi o arti-
lheiro, com 25 gols – e o Sul-Americano 
de Clubes. Pela seleção, leva o Grand Prix.

Com Löw na frente, jornal faz top-20 de técnicos de seleções sem Dunga
Campeão mundial com a Alemanha na Copa do Brasil fi ca logo à frente de Sampaoli em 

lista recheada de treinadores que levaram azarões para a Eurocopa de 2016
Sem levar em consideração aqueles 

que trabalham em clubes, o jornal inglês 
“The Telegraph” fez um top-20 apenas 
com treinadores de seleções. Sem incluir 
o nome de Dunga, a lista feita pelo jorna-
lista Jonathan Liew coloca Joachim Löw, 
técnico da Alemanha e campeão mundial 
no ano passado, como o melhor do mundo. 

- Ele poderia facilmente ter ido embo-
ra depois do Brasil. Em vez disso, Löw 
deu uma olhada em seu elenco, outra vez 
para os jogadores que estão a caminho e 
decidiu fi car. Não foi uma campanha im-
pecável (nas eliminatórias), com derrotas 
para Polônia e Irlanda, ainda que esteja 
construindo uma nova equipe, vindo da 
conquista Copa do Mundo, mas cheia 

de juventude e da fome. Ainda assim, é 
a equipe a ser batida na Euro-2016 e uma 
conquista colocaria Löw entre os maiores 
de todos os tempos – justifi cou.

O argentino Jorge Sampaoli, que ven-
ceu recentemente a Copa América com o 
Chile, aparece na segunda posição, logo à 
frente do sueco Lars Lagerback, da Islân-
dia. A campanha nas eliminatórias para a 
Euro de 2016, aliás, pesou na composição 
da lista. 

Afi nal, Gianni de Biasi, Michael 
O’Neill, Marcel Koller, Chris Coleman e 
Anghel Iordanescu foram lembrados após 
classifi carem Albânia, Irlanda do Norte, 
Áustria, País de Gales e Romênia, respec-
tivamente, para a França.

Após gol antológico, Neymar desponta 
para desbancar Messi e CR7

A imprensa mundial voltou os olhos 
a Neymar no último fi nal de semana 
após o gol antológico que o craque bra-
sileiro marcou contra o Villareal, pelo 
Campeonato Espanhol. Sem Messi, 
contundido, o camisa 11 virou a prin-
cipal referência do Barcelona e, aos 
poucos, vai provando ser um dos me-
lhores jogadores do mundo, inclusive já 
se discute na Europa se Neymar poderá 
faturar o prêmio Bola de Ouro da Fifa 
em janeiro.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi 
polarizaram a disputa pelo pleito de me-
lhor futebolista nos últimos sete anos. 
O argentino possui quatro prêmios, en-
quanto seu rival português soma três. 
Agora, com Neymar atuando em alto 
nível e a votação acontecendo entre os 
dias 26 de outubro e 20 de novembro, há 
chances de um novo nome fi gurar entre 
os melhores.

Apesar do grande nível de atuação 
recente, Neymar terá de concorrer 
com a excelente temporada passada 
de Lionel Messi. Além de chegar à 
final da Copa do Mundo, o argenti-
no conquistou a Liga dos Campeões, 
o Campeonato Espanhol, a Copa do 
Rei e, no fim do ano, terá a chance de 

erguer mais um título: o Mundial de 
Clubes da Fifa.

Já neste ano, tanto Neymar quanto 
Messi disputaram a Copa América. O 
título do torneio continental poderia 
dar ainda mais certezas de que o craque 
argentino irá faturar a Bola de Ouro. 
Porém, a seleção alviceleste caiu na fi -
nal para os donos da casa, o Chile. Já 
o Brasil teve uma atuação ainda pior, 
caindo nas quartas de fi nal contra o 
Paraguai e com a ausência de Neymar, 
suspenso após expulsão no jogo contra 

a Colômbia.
No próximo dia 21 de novembro 

Neymar terá sua prova de fogo. Com 
dúvidas se Messi estará apto a entrar em 
campo no clássico contra o Real Ma-
drid, o brasileiro será o responsável por 
guiar o time catalão rumo a uma vitória, 
fora de casa, para manter a liderança do 
Campeonato Espanhol. Caso consiga 
o triunfo aliado a uma ótima atuação, 
Neymar poderá se estabelecer de uma 
vez como o provável futuro melhor jo-
gador do mundo.

Jornal espanhol compara números 
de Neymar, Messi e CR7 aos 23 anos

O jornal Marca, da espanha, tra-
dicionalmente madrilenho, se rendeu 
ao talento de Neymar na terça-feira. 
A edição do período trouxe um inte-
ressante comparativo, onde os núme-
ros do brasileiro são colocados lado 
a lado com os de Messi e Cristiano 
Ronaldo, quando os dois craques 
possuíam a mesma idade do camisa 
11 blaugrana atualmente, 23 anos.

Os dados levantados ajudam a 
entender como Neymar vem encan-
tando o mundo com seu futebol: sua 

    Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Xabi Alonso, Benzema e Cristiano Ronaldo. Agacha-
dos: Di Maria, Bale, Fabio Coentrão, Carvajal e Modric

média de gols e o seu total de gols 
marcados na carreira é superior às de 
Messi e Cristiano. São 183 vezes em 
que a rede balançou em seu nome, 
contra 150 do argentino e 118 do 
português.

A média de 0,57 gols por jogo 
é semelhante a de seu companhei-
ro de Barcelona, que tem 0,55, no 
entanto, bem superior a do rival do 
Real Madrid, na época, ainda jo-
gador do Manchester United, que 
possuía uma marca de 0,36 gols 

por partida.
O que conta a favor de Messi e 

Cristiano Ronaldo, no entanto, é que 
aos 23 anos de idade, ambos já pos-
suíam o prêmio de melhor jogador 
do planeta – o argentino, inclusive, 
já havia conseguido dois dos quatro 
troféus que ostenta. Neymar ainda 
não venceu a Bola de Ouro, e apesar 
de estar na disputa pelo prêmio atual, 
difi cilmente irá conseguir superar a 
dupla na votação, pelo menos desta 
vez.
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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
- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 

DA NOVA ERA
GRANDE CRUZADA DE ESCLA-

RECIMENTO
Continuando nesta semana com a 

compilação de trechos do Livro “A CHA-
VE DA PORTA DO CÉU”, vamos discer-
nir sobre o “apocalipse”.

Queremos antes de tudo, alertar nos-
sos leitores, que as predições proféticas já 
estão saindo do campo subjetivo, para a 

SOBRE O APOCALIPSE
concreta efetivação, isto é, o que até en-
tão era predição, agora já está tornando-
se realidade, está materializando-se no 
mundo físico, pois que no mundo extra-
físico (astral) já aconteceu. Já é um fato 
consumado. Conforme os desígnios de 
DEUS. 

Por isso, não pensem que vamos en-
trar ou, ainda, vai demorar muito tempo 
para que os acontecimentos se efetivem...

Ah! Isso não, meus irmãos. Já estamos 
vivendo o apocalipse. As transformações 
preditas já estão em plena execução.

Diante do que foi abordado e eluci-
dado ao longo das matérias aqui nesta 
coluna publicadas, interpenetraremos 
agora - uma vez que estamos tendo o co-
nhecimento da espiritualidade  -  em al-
gumas pinceladas à cerca da realidade do 
“apocalipse”, que se avoluma ante nossos 
olhos. 

Assim sendo, vamos inserir ao longo 
das próximas edições muitas outras pági-
nas psicografadas (por nós canalizadas) 
oriundas de outras fontes ainda não publi-
cadas, portanto, inéditas, como exemplo, 
as mensagens de Nostradamus, Ramatís, 
Moysés, etc., cujo contexto exprime tam-

bém, o acontecimento apocalíptico, bem 
como, apresentar também acontecimen-
tos e fatos que já estão se verifi cando ao 
nosso derredor, portanto, em plena execu-
ção conforme predito nas profecias.

Com isso, não resta mais duvidas 
quanto à transformação que se opera no 
mundo físico, deste Planeta Terra, visan-
do a implantação de um novo ciclo de 
vida, pois que o ambiente terreno já está 
na fase fi nal de escola de aprendizagem 
na esfera de provas e expiações, para 
iniciar a nova fase do terceiro milênio 
que será constituída de um ciclo de vida 
na categoria de regeneração de espíritos 
encarnados, e que constituir-se-á  con-
comitantemente com a  regeneração do 
próprio Planeta em sua estrutura geofí-
sica. 

É assim, mais uma prova de que so-
mos espíritos encarnados ao mesmo tem-
po em que, outros povos de outros plane-
tas do plano astral e, também, em estado 
físico, se intercambiam conosco. Já estão 
se tornando corriqueiras as fotos de OV-
NIS por todo o Planeta Terra.

Enquanto os pseudo-cientistas em 
sua ingenuidade corpórea estritamente 

ligada ao plano físico, que constroem as 
mais complexas cadeias de observatórios 
astronômicos, gastando vultosas somas 
em dinheiro que poderiam ser distribuí-
dos aos  povos carentes,  espalhados pelo 
mundo em busca de “sinais de vida” em 
outros planetas, nós já vamos inserindo 
aqui, mensagens desses povos cujas hu-
manidades se encontram em estado avan-
çadíssimo de vida. 

Adiantamos ainda, que conquanto as 
mensagens acima mencionadas interca-
laremos também, na íntegra e com deta-
lhes, toda a verdade sobre o processo de 
substituição desta civilização por outra (é 
a passagem vibratória da 3ª para a 5ª Di-
mensão), e da reestruturação geográfi ca 
da Terra, processo esse, aliás, que já está 
em andamento, cujas informações vamos 
extrair do nosso livro clipping intitulado: 
“NO LIMIAR DO APOCALIPSE – O 
PROCESSO ESTÁ EM CURSO – SAI-
BA COMO E PORQUÊ”, que faz parte 
da “COLETÂNEA: GRANDE CRU-
ZADA DE ESCLARECIMENTO – AU-
TORIZADA PELO NOSSO MESTRE 
JESUS – GOVERNADOR DA TERRA”. 

Continuem acompanhando esta coluna. 
LUZ & PAZ
Visite o site: www.aterceiravisao.

com.br

Ribeirão Preto recebe Encontro Re-
gional sobre Violência contra Pessoas 
com Defi ciência

No dia 12 de novembro, das 8h30 às 
16h30, aconteceu em Ribeirão Preto o 
Encontro Regional sobre Violência con-
tra Pessoas com Defi ciência na Faculda-
de de Direito da USP de Ribeirão Preto, 
localizada na Avenida Bandeirantes, 3900 
– Monte Alegre. O evento debate sobre 
violência contra pessoas com defi ciência 
ao trazer dados expressivos da região de 
Ribeirão Preto que registrou 882 ocorrên-
cias no período de maio de 2014 a julho 
de 2015.

Na oportunidade, foram apresenta-
das as ações do Programa Estadual de 
Prevenção e Combate à Violência contra 
Pessoas com Defi ciência, como a im-
plantação da 1ª Delegacia de Polícia da 
Pessoa com Defi ciência e a inserção de 

Região de Ribeirão Preto registra cerca de 880 casos de 
violência contra pessoas com defi ciência

um campo específi co para identifi car se a 
vítima apresenta algum tipo de defi ciên-
cia nos Boletins de Ocorrência. As inscri-
ções são gratuitas e foram feitas através 
do link http://encontro.regional.sedpcd.
sp.gov.br. 

O Encontro Regional sobre Violência 
contra Pessoa com Defi ciência tem o ob-
jetivo de reunir educadores, assistentes 
sociais, profi ssionais da saúde, policiais 
civis e militares, representantes da justiça 
e de diferentes conselhos de direitos (tu-
telar, segurança, idosos, pessoas com de-
fi ciência). Foram abordados temas como 
“Garantia de direitos da pessoa com 
defi ciência como forma de prevenção e 
enfrentamento às violências”, “Carac-
terísticas da violência contra as pessoas 
com defi ciência”, “Lei de Cotas: Mitos e 
verdades sobre a inclusão de Pessoas com 
Defi ciência no mercado de trabalho”, “A 

importância do trabalho em rede no en-
frentamento à violência e violações de 
direitos”. Ainda este ano, o Governo do 
Estado promoverá 4 Encontros Regionais 
sobre Violência contra Pessoa com Defi -
ciência.

Implantada em junho de 2014, a De-
legacia de Polícia da Pessoa com Defi -
ciência atende casos de discriminação e 
outros crimes em que a presença de de-
fi ciência caracterize agravante, tornando 
a vítima mais vulnerável.  Sua atuação 
não se restringe ao trabalho policial, pois 
também orientar sobre direitos e encami-
nhar as vítimas para serviços de proteção 
social. No mesmo período, todo Registro 
Digital de Ocorrência – mais conhecido 
como B.O. – feito em uma delegacia de 
polícia passou a ter um campo específi co 
para identifi car se a vítima apresenta al-
gum tipo de defi ciência.

A iniciativa visa tornar o atendi-
mento policial mais especializado, nos 
moldes do que já acontece com outros 
públicos, como as mulheres, idosos e 
turistas. A mudança também reforça a 
determinação de retirar o véu de invi-
sibilidade que pairava sobre o tema. Só 
no segundo semestre do ano passado, a 
polícia paulista contabilizou mais de 14 
mil boletins de ocorrência registrando 
crimes cometidos contra pessoas com 
defi ciência. 

A intenção é alcançar diretamente 
5.200 servidores que deverão ser difuso-
res desse conhecimento junto às suas áre-
as de atuação. O objetivo fi nal é estimular 
a formação de uma rede de proteção so-
cial, que aja em conjunto e de forma ar-
ticulada para enfrentar uma questão que 
vai muito além de um problema exclusi-
vamente policial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A GUSTAVO ENRIQUE VILLELA E JANEMARA DE
ANDRADE VILLELA

(Prenotação 147.237 de 10/09/2015)

 
ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro 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 Gustavo Enrique Villela, RG nº 295346619-SSP/SP, CPF nº 282.699.308/90, ven-
dedor, e sua mulher Janemara de Andrade Villela, RG nº 404364755-SSP/SP, CPF nº 218.341.598/30, 
consultora de vendas, ambos brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vi-
gência da Lei nº 6.515/77,  residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua São Sebastião, número 574, 
apto 112, centro, 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 nanciamento imobiliário nº 144440413891, garantido pela 
alienação fi duciária, registrada sob nº 05 na matrícula nº 44.583, que grava o imóvel situado na Rua 
São Sebastião, número 574, apto 112, centro, vem lhes notifi car para cumprimento das obrigações 
contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 21, 22 e 
23, apurado pela credora até o dia 04/09/2015, no valor total de R$8.556,51 (oito mil, quinhentos e 
cinquenta e seis reais e cinquenta e um 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 comparecerem no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$279,03 (duzentos e setenta e 
nove reais e três centavos), referente às custas com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogá-
vel de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de que o não cumprimento da obri-
gação no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem 
V.Sªs. a propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.

                         Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 12 de 
novembro de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei digitar e subscrevi.

 
O OFICIAL:

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

Realizada no dia 7 de novembro em 
mais de 50 cidades de todo o país, a 10ª 
edição do Dia Nacional da Coleta de 
Alimentos teve intensa participação em 
Jaboticabal e Monte Alto, totalizando 
2.940 quilos de alimentos arrecadados. O 
número é resultado da soma de esforços 
de alunos do Colégio Moura Lacerda e de 
funcionários, professores e graduandos 
do Curso de Educação Física do Cam-
pus do Moura Lacerda em Jaboticabal e, 
também, de integrantes do Tiro de Guerra 
local. Para participar, bastava doar qual-
quer produto não perecível ou envolver-
se como voluntário na arrecadação em 
estabelecimentos parceiros. 

Durante a VII Semana de Educação 
Física, os estudantes do curso consegui-
ram reunir 1.095 quilos de mantimentos. 
Além disso, no dia 7 de novembro, os 
demais voluntários de Jaboticabal reali-
zaram a coleta em dois supermercados 
da rede Savegnago na cidade. Na Loja 
27, um grupo de 23 voluntários arre-
cadou 600 quilos. Já na Loja 31, foram 

DIA NACIONAL DA COLETA DE ALIMENTOS
Voluntários arrecadam quase 3 toneladas

de alimentos em Jaboticabal e Monte Alto

coletados 538 quilos de alimentos, por 
25 voluntários. Os produtos foram doa-
dos a sete entidades do município – Lar 
Acolhedor São Vicente de Paula, Vila 
Vicentina Frederico Ozanan, Obreiros do 
Bem, ABC Down, Clínica Viver, Recanto 
Menina e Sociedade Espírita Cristã Irmão 
Vicente (Lar do Caminho).

A coleta também se estendeu a Monte 
Alto, onde foram arrecadados 707 quilos 
de alimentos, na Loja 23, com a colabo-
ração de 14 voluntários. Na cidade, as 
doações foram destinadas ao Asilo São 
Benedito. Para Maria Cristina Petracca, 
coordenadora do Curso de Educação Fí-
sica do Moura Lacerda, é importante pro-
mover o engajamento dos alunos nesse 
tipo de iniciativa. “A participação na Co-
leta de Alimentos é uma das ações sociais 
desenvolvidas pelo Centro Universitário 
Moura Lacerda no sentido de contribuir 
para minimizar a fome no país e alertar 
os estudantes quanto à responsabilidade 
que devem ter diante das necessidades da 
população carente”, destacou. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Centro de Recuperação de Alcoólatras (CEREA) de Jabotica-
bal - SP

Nos termos dos Estatutos do Centro de Recuperação de Alcó-
latras (CEREA) de Jaboticabal - SP, em vigência, e ainda, da Re-
solução da Diretoria Executiva, fi cam convocadas, por este EDI-
TAL, todos os membros da ENTIDADE com direito a voto, para 
eleições gerais que será realizada no dia 29/11/2.015, com início 
às 20 horas e término às 21 horas e 30 minutos, na rua Professor 
Waldir Pedro Morano, nº 640 - Bairro Santa Luzia.

ORDEM DO DIA:
a) - Eleição por voto direto e secreto, da Diretoria Executiva 

e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo que serão constituídos nos 
termos do dispositivo nos Estatutos.

Jaboticabal, 12de Novembro de 2.01l6 - 
JOÃO BASSI - PRESIDENTE

COMUNICADO

A CDHU informa que, por solicitação da Prefeitura Municipal de 
Taquaral, devido à precariedade da construção e necessidade de 
demolição do imóvel localizado à Rua Projetada E, Quadra A, Lote 
5, objeto da matrícula número 14.245, destinou um imóvel no C.H. 
Taquaral-C para a família da Sra. Maria Alzira de Souza e Sr. 

Edilson Bazilio Pereira, habilitados de acordo com os critérios de 
atendimento da CDHU. 
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Jaboticabal pelas ações na campanha Dia de Ler
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Locução: Bala de Prata
Autor:Rubens Fumincelli

Hoje não  tenho mais 
saudade de você,

Por que acreditei que não 
iria mais sofrer.

Fui embora sem olhar 
para traz.

Vou viver a minha vida 
com muita felicidade e paz!

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

NEW  FACE  NA ÁREA
O menino de olhos verdes 

se chama Gabriel Ferreira, o 
mais novo new face  descoberto 
no interior de São Paulo, mais 
precisamente na cidade de Ja-
boticabal.  Agora ele integra o 
bombástico casting Station Mo-
dels (Ribeirão Preto). Há pouco 
tempo na carreira de modelo, 
Gabriel já iniciou com o pé di-
reito, estrelando num comercial 
de tv. A beleza deste estudante  

virginiano de apenas 16 anos de 
idade, é trabalhada em 1,85 de 
altura e promete causar. Vamos 
fi car de olho!

Sucesso!!!
Agradecimento: Rony Mi-

randa (empresário e coach de 
modelos)

Jeferson Tronfi no (booker 
station models

A mobilização aconteceu no dia 1º de 
outubro com a proposta de promover em 
espaços culturais ações que incentivem o 
hábito da leitura 

A Biblioteca Municipal Júlia Luiz 
Ruete, de Jaboticabal, foi uma das três 
bibliotecas contempladas pelo Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas de São 
Paulo – SisEB – com um kit especial 
de livros. A premiação é resultado das 
ações desenvolvidas pelo equipamento 
para a campanha Dia de Ler. Todo Dia!, 
realizada no dia 1º de outubro deste ano. 
Inúmeras pessoas passaram pela biblio-
teca e participaram de atividades como 
contação de histórias em libras e pique-
nique da leitura com crianças de escolas 
municipais. Além disso, fora da bibliote-
ca a equipe promoveu leitura de poemas 
por pontos na cidade como academias, 
empresas, indústrias, ONGs, praças, nos 
pontos de cultura, clubes de trabalho, ór-
gãos públicos e no museu da cidade. 

Dentre as 49 bibliotecas públicas 
municipais do Estado de São Paulo que 

Secretaria da Cultura do Estado premia biblioteca de 
Jaboticabal pelas ações na campanha Dia de Ler. Todo Dia! 

desenvolveram iniciativas para o Dia de 
Ler. Todo Dia! e são cadastradas no Si-
sEB, foram contempladas também a Bi-
blioteca Municipal Francisco da Silveira 
Leme, de Itatiba, e a Biblioteca Munici-
pal Orígenes Lessa, de Lençóis Paulista. 

As bibliotecas receberão um kit com 
os títulos fi nalistas do Prêmio São Paulo 
de Literatura 2015. Também serão home-
nageados com menção honrosa durante o 
8º Seminário Internacional de Bibliotecas 
Públicas e Comunitárias, realizado en-
tre os dias 9 e 11 de novembro, em São 
Paulo. 

Criada pela Prefeitura de Barueri com 
adesão da Secretaria da Cultura do Esta-
do de São Paulo, a campanha Dia de Ler. 
Todo Dia! de 2015 contou com a partici-
pação de mais de 400 municípios de todo 
o país -  162 no Estado de São Paulo. No 
total, 1,392 milhão pessoas participaram 
das atividades. Participaram da ação di-
versas instituições culturais vinculadas à 
Secretaria da Cultura do Estado: biblio-

tecas, Museus, Projeto Guri, Fábricas de 
Cultura e a própria sede do órgão. Além 
disso, por meio do SisEB (Sistema Esta-
dual de Bibliotecas Públicas de São Pau-

lo) incentivou as 840 bibliotecas públicas 
municipais cadastradas em todo o Estado 
de São Paulo, a participarem do Dia de 
Ler, Todo Dia!. 

THIAGO CÁRNIO... comemore este dia 14 com serenidade, 
amor e paz. Que as bençãos estejam carregadas de novas e dura-
douras realizações. PARABÉNS!

RÓBSON LUIS, que este sublime dia 14, encha seu coração das 
mais tenras FELICIDADES. FELIZ ANIVERSÁRIO!

CÉSAR BORSATO... dia 16 é uma inesquecível data para ser co-
memorada com muito dinamismo, saúde e esperanças de um futuro 
promissor. FELICIDADES!

CIDINHA THOMAZINI... que o dia 20 seja uma data regada a 
harmonia e emoções. Desejamos realizações de sonhos e uma cami-
nhada de vida preciosa. FELICIDADES!

OSWALDO APARECIDO STIGLIANO. Que o seu aniversário a 
ser comemorado dia 17, seja marcado com a eterna LEMBRANÇA 
DA FELICIDADE. Parabéns pela COMEMORAÇÃO.

SÔNIA MONTEIRO PAVANELLI, que o dia 13 se torne ines-
quecível por ter sido comemorado com brilhantismo, esperanças e 
conquistas num futuro promissor. FELICIDADES!
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Desde que foi criada com fi ns fi lan-
trópicos, em 2001, a Associação Prote-
tora dos Animais de Jaboticabal (APA) 
vem atuando no controle da população 
de animais, através da castração e lu-
tando contra o abandono e pela adoção 
dos mesmos. Por falta de recursos fi -
nanceiros, ela não tem um abrigo para 
os animais abandonados e atualmente 
está com difi culdade em atender toda a 
demanda nas castrações e atendimentos 
por falta de verba. Os proprietários que 
procuram a APA, através das zoonoses, 
e que não dispõem de recursos fi nancei-
ros, não pagam nada além de receberem 
medicamentos para o pós-operatório e 
orientações veterinárias para outros pro-
blemas que o animal possa apresentar, 
as pessoas que procuram diretamente a 
APA, apenas contribuem com um valor 
baixo referente aos medicamentos. Os 
recursos fi nanceiros para as esterilizações 
advêm do convênio fi nanceiro que a APA 

APA – Associação Protetora dos Animais 
precisa de sua contribuição

tem com a Prefeitura de Jaboticabal para 
a esterilizações de animais provenientes 
de pessoas de baixa renda, do projeto de 
extensão que mantém com a Proex/Unesp 
e por último da arrecadação que a APA 
tem com seus associados, doadores e be-
nefi ciados. 

Um fato importante é que todos os en-
volvidos na entidade são voluntários, ou 
seja, não recebem nada em troca pelo ser-
viço, por isso a importância dos cidadãos 
se responsabilizem pelos seus animais e 
antes de procurarem um voluntário, tentar 
resolver a situação, pois todos trabalham 
em tempo integral e ainda precisam anga-
riar fundos para os animais, que ajudam 
fora, os atendidos pela associação. 

Ajude a APA, associe-se. Contribua 
para o bem-estar dos animais e para uma 
sociedade mais justa.

Acesse:  www.apajaboticabal.org.br 
além de informações e dicas é possível se 
associar através do site.

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.)

VENDO POR ÓTIMO PREÇO
GOL - COR CINZA - ANO 1.999 - QUATRO PORTAS - ÓTIMO ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO. TRATAR C/ SOBRINHO PELOS FONES: (16) 3202-
6128. TELEFONE (16) 3203-7518 DAS 06:30 ÀS 08:00 HORAS NA RÁDIO 
GAZETA FM 107,9 (PROGRAMA SÓ MODAS).

dos 
com 
na 
Agricultura, 
Ambiente 
ladas 
liga Jaboticabal a Guariba.

um investimento de mais de R$ 7 
mil. “Em um momento no qual é 
fundamental a preservação das es-
tradas rurais e a economia dos nos-
sos recursos, que devem ser usados 
em ações prioritárias, as equipes 
precisam realizar a limpeza e reti-
rar o lixo que deveria estar no aterro 
sanitário. Mais uma vez, peço à po-

Retirado mais de 330 toneladas de lixo da JBT

Esporte e solidariedade em benefício da população
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL torna pú-

blico que recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 52001805 
, válida até 29/10/2019, para Amendoim descascado; fabricação de 
à RODOVIA SP - 333, KM 121 + 750 M, JARDIM GUANABA-
RA, JABOTICABAL/SP.



PÁGINA  7A  GAZETASÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2015

Com o constante crescimento 
das empresas, a comunicação em 
público tem sido objeto de grande 
preocupação. Entre as formas de se 
transmitir ideias no ambiente cor-
porativo, essa, talvez, seja a que 
represente o maior desafio. Muitos 
profissionais, mesmo em cargos de 
liderança, não se sentem prepara-
dos para transmitir informações ou 
orientar pessoas por meio de um 
discurso objetivo, seguro e verda-
deiro, capaz de impedir, inclusive, a 
própria ascensão na carreira. Saber 
lidar com o medo de falar em públi-
co e aprender técnicas que aumen-
tem a autoconfiança tornaram-se 
grandes diferenciais competitivos.

Mesmo sendo um desafi o, há ma-
neiras simples de desenvolver a técnica 
e usá-la a seu favor. É nesse contexto 
que o Senac Jaboticabal pode auxiliar 
os interessados em desenvolver a boa 
comunicação, já que está com inscri-
ções abertas para três cursos rápidos 
que auxiliam no contato com o público. 
São eles: Como falar em Público, Téc-
nicas de Liderança e Expressão Verbal 
- desinibição ao falar em público.

“Ambientes corporativos neces-
sitam do contato direto com colegas, 
clientes, fornecedores, diretores. Estar 

Falar bem em público: habilidade 
desejável no mercado

Cursos auxiliam a utilizar técnicas para transmitir a informação com 

clareza, manter o controle emocional e cativar a plateia

bem preparado para uma apresenta-
ção, utilizando técnicas para transmitir 
a informação com clareza, manter o 
controle emocional e cativar o público, 
faz a diferença no desenvolvimento da 
carreira profi ssional”, explica Aline 
Schneiders Martins, docente da área 
de gestão e negócios do Senac Jabo-
ticabal.

Mais informações sobre os cursos 
pelo Portal Senac: www.sp.senac.br/ja-
boticabal, no qual as incrições são reali-
zadas, ou pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Como falar em Público
Data: de segunda a sexta-feira, 23 a 

27 de novembro 
Horário: das 19 às 22 horas
Técnicas de Liderança
Data: de segunda a sexta-feira, 1 a 

7 de dezembro 
Horário: das 19 às 22 horas
Expressão Verbal - desinibição ao 

falar em público
Data: de segunda a sexta-feira, 1 a 

9 de dezembro 
Horário: das 19 horas às 22h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

Mesmo com os constantes pedi-
dos para que a população colabore 
com a limpeza pública do município, 
na última semana, a Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente retirou mais de 330 tone-
ladas de lixo da antiga estrada que 
liga Jaboticabal a Guariba.

Foram necessárias 37 viagens e 
um investimento de mais de R$ 7 
mil. “Em um momento no qual é 
fundamental a preservação das es-
tradas rurais e a economia dos nos-
sos recursos, que devem ser usados 
em ações prioritárias, as equipes 
precisam realizar a limpeza e reti-
rar o lixo que deveria estar no aterro 
sanitário. Mais uma vez, peço à po-

Retirado mais de 330 toneladas de lixo da JBT-040
 Foram necessárias 37 viagens de caminhão para retirar todo lixo

pulação que ajude a manter a JBT-
040 limpa e organizada. Aliás, não 
só ela, mas todas as nossas estradas 
e ruas. É o dinheiro da população 
que está sendo desperdiçado quando 
temos que deslocar nossas equipes 
de seu trabalho para recolher lixo 
descartado irregularmente”, afi rma 
o secretário de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente, Sérgio 
Nakagi.

A limpeza de lotes e estradas ru-
rais garante segurança e saúde para a 
população. O lixo abandonado ajuda 
na proliferação de pragas urbanas e, 
no caso daqueles deixado nas estra-
das, pode causar acidentes de trân-
sito. 

Para fechar 2015 com chave de 
ouro, os meninos do futsal de Jaboti-
cabal se preparam para a fi nal da Su-
per Copa, que reúne os vencedores 
das etapas regionais da Copa Record.

 Após a vitória de virada sobre 
Araras, Jaboticabal pega Serrana na 
fi nal. A organização do evento deci-
diu realizar a partida em quadra neu-
tra, com portões fechados. “Acolhe-
mos a decisão da Record e estamos 
preparados para o jogo. Nossos me-
ninos estão treinando para garantir 
mais um título inédito para o futsal 
de Jaboticabal”, afi rma o presidente 
da FAE, Samuel Cunha.

Acreditando nas pratas da casa 
– Jaboticabal colhe os resultados 
dos investimentos nas escolinhas 
de massifi cação esportiva. O time 
vitorioso de 2015 é formado princi-
palmente por jogadores formados na 
cidade.

O objetivo é que mais atletas das 
escolinhas sejam utilizados na for-
mação do time principal.   

Super Copa de Futsal: grande fi nal acontece em São Carlos 

Jaboticabal enfrenta Serrana em jogo sem torcida

Formado por atletas das escolinhas de 
massifi cação esportiva, Jaboticabal fez 
frente aos grandes times da região

O ano de 2015 foi de muito trabalho 
e conquistas para as equipes de basquete-
bol da Fundação de Amparo ao Esporte 
(FAE). Acreditando na formação com 
atletas vindas das categorias de base, a 
equipe disputou igualmente com grandes 
potências esportivas.

As meninas conquistaram o 4º lugar 
na primeira divisão dos Jogos Regionais 
de Barretos e, no último fi nal de sema-
na, confi rmaram a terceira colocação no 
campeonato promovido pela Associação 
Regional de Basquetebol.

“Investir na base é acreditar no poten-
cial de nossos jovens. Hoje Jaboticabal é 
a cidade do futsal, do atletismo, do bas-
quetebol, do voleibol e de todas as cate-
gorias esportivas. A FAE faz o seu papel e 
garante um projeto importante na forma-
ção de nossas crianças e jovens”, afi rma 

Basquetebol feminino encerra campeonatos 
de 2015 com resultados expressivos

o prefeito Raul Girio.
O presidente da FAE, Samuel Cunha, 

parabeniza a equipe de basquetebol fe-
minino. “As meninas capitaneadas pelo 

técnico João Pifer fi zeram de 2015 um 
ano de muito trabalho e conquistas. Es-
ses resultados credenciam a nossa equipe 
para fazer de 2016 um ano ainda melhor”.  

A Secretaria de Saúde 
de Jaboticabal está unida 
com a ação da Associação 
dos Doadores Voluntários 
de Sangue (ADVS) para a 
Campanha de doação neste 
sábado, dia 14, no Hemo-
centro em Ribeirão Preto.  
Uma caravana sairá em 
frente à UPA, às 7h.

“É muito importante a 
participação dos munícipes.  
É fundamental salientar 
também que qualquer pes-
soa pode precisar de sangue 
e um doador pode ajudar 
no mínimo quatro pessoas. 

Participe da Campanha de doação de 
sangue neste sábado em Ribeirão Preto

Quem conhece o problema 
sabe como é fundamental 
a participação das pessoas 
nesta ação.  Há pacientes 
que necessitam constante-
mente de doação”, destaca 
a secretária municipal de 
Saúde, Renata Assirati.

Presidida por Neusa Oli-
veira, a ADVS incentiva os 
munícipes a participarem 
das campanhas de doação 
de sangue e organiza as ca-
ravanas constantemente.

A UPA está localizada na 
Av. Sete de Setembro, 880 
– Centro.

Integrar o esporte com a solidarieda-
de é uma ação perfeita para  a conquis-
ta  de  resultados realmente efetivos e 
transformadores dentro de uma comu-
nidade. E foi assim com a Fundação de 
Amparo ao Esporte (FAE) de Jabotica-
bal, que doou na manhã da última quin-
ta-feira, dia 12, um total de 460 litros de 
leite ao Fundo Social de Solidariedade 
(FSS). Os litros de leite foram arreca-
dados durante o jogo da Copa Record, 
que aconteceu no Ginásio de Esportes 
Jatobá.

 A entrega foi realizada pelo vice-
presidente da FAE, Carlos Cesar Igná-
cio, o Loyola, juntamente com técnico, 
professores e jogadores do Futsal à pre-
sidente do FSS, Cidinha Girio.

“É uma alegria muito grande essa 
parceria que tivemos entre a FAE e o 
Fundo Social de Solidariedade. É muito 
importante essa união com as Secreta-
rias Municipais. Fizemos uma festa 
muito bonita durante a Copa Record, e 
a entrada era um litro de leite. Tivemos 
uma excelente arrecadação. Todos saem 
ganhando com atitudes como esta”, sa-
liente Loyola, que representou o presi-
dente da FAE, Samuel Cunha.

Esporte e solidariedade em benefício da população
A primeira-dama, Cidinha Girio, 

agradeceu a entrega de leite e destacou 
a importância da ação para o município. 

“Agradeço à FAE por esta entrega dos 
litros que ajudarão muitas famílias do 
nosso município. Eles fi zeram um traba-

lho muito bonito, incentivam o esporte, 
e através da doação, a solidariedade”, 
conclui Cidinha Girio. 
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A AREA – Associação Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
de Jaboticabal trouxe para a cidade, a 
palestra “Energia Solar – Geração Foto-
voltaica”, com o Engenheiro Eletricista 
Humberto Vaz Russi.

O encontro aconteceu na noite de 
11 de novembro e reuniu associados da 
AREA, empresários e público interessa-
do na geração de energia solar, recurso 
que promete ser, juntamente com a ener-
gia eólica, a grande solução do futuro 
para a questão. 

“Se temos o sol, geramos energia. 
Não há dependência de mais nada! E aí 
está a viabilidade”, afi rmou Humberto. 

AREA Jaboticabal realiza palestra 
sobre adoção de Energia Solar

O potencial brasileiro e do próprio 
estado de São Paulo ainda são subutiliza-
dos, mas o engenheiro trouxe dados sobre 
a movimentação na área de pesquisa e 
legislativa que prometem avanços. “O es-
tado de Minas Gerais é o que mais produz 
energia através da geração fotovoltaica. 
Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro; 
e São Paulo vem em terceiro, sendo que 
aqui, estamos em uma região privilegia-
da”, pontuou. 

A instalação do sistema para geração 
de energia elétrica por meio de energia 
solar ainda tem um custo considerado 
alto. Mas, mesmo assim, em médio pra-
zo, é possível recuperar o investimento. 

Uma das curiosidades dessa prática é 
quando a energia produzida supera a que 
é consumida. Nestes casos, a residência 
ou empresa passa a alimentar a rede da 
distribuidora gerando créditos para con-
sumo futuro. 

O assunto despertou o interesse resul-
tando no sucesso da palestra, realização 
da AREA Jaboticabal, CREA-SP, Alian-
ça Engenheiros Associados, Eng Energia 
Solar  e Carnevalli Engenharia e Consul-
toria. 

“Foi uma palestra excelente e, com 
certeza, outras virão”, afi rmou Pedro 
Alessandro Iughetti, Engenheiro Eletri-
cista presidente da AREA Jaboticabal. 

te acirrada contra o time do 
Oxigênio Jaboticabal , o Pega 
Leve é o grande campeão do 
torneio de Futebol Amador 
realizado pela Fundação de 
Amparo ao Esporte (FAE). A 
equipe venceu o adversário na 
fi nal por 2 a 0.

pela FAE reuniu 16 equipes e 350 
atletas. Os jogos aconteciam no 
domingo, oferecendo momentos 
de lazer e descontração para os 
participantes e familiares”, afi r-
ma o Prefeito Raul Girio.

do 
sultados. 
participação 
recadado 
leite 
Social 
ra 
Cunha.

Cohab3/SEMAQ 
terceiro lugar da competição. 
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Após uma partida bastan-
te acirrada contra o time do 
Oxigênio Jaboticabal , o Pega 
Leve é o grande campeão do 
torneio de Futebol Amador 
realizado pela Fundação de 
Amparo ao Esporte (FAE). A 
equipe venceu o adversário na 
fi nal por 2 a 0.

“O campeonato promovido 
pela FAE reuniu 16 equipes e 350 
atletas. Os jogos aconteciam no 
domingo, oferecendo momentos 
de lazer e descontração para os 
participantes e familiares”, afi r-
ma o Prefeito Raul Girio.

“Chegamos à quinta edição 
do torneio satisfeitos com os re-
sultados. Além da competição e 
participação dos times, foi ar-
recadado mais de 100 litros de 
leite que serão doados ao Fundo 
Social de Solidariedade”, decla-
ra o presidente da FAE, Samuel 
Cunha.

 Os integrantes venceram o 
Cohab3/SEMAQ e fi cou com o 
terceiro lugar da competição. 

Pega Leve é campeão do 5º Campeonato de Futebol Amador da FAE
 Equipe venceu Oxigênio Jaboticabal por 2 a 0

O presente Projeto de Lei tem 
a fi nalidade de coibir e prevenir a 
morte de animais domésticos e evi-
tar o suicídio de pessoas que obtém 
o produto conhecido como “chum-
binho”, encontrado facilmente no 
comércio e que pode ser utilizado 
para matar animais e pessoas, in-
clusive a própria vida (no caso do 
suicídio).  

O Vereador analisando os re-
centes e frequentes acontecimen-
tos de suicídios provocados  pela 
ingestão do veneno em nosso mu-
nicípio, bem como a utilização 
deste produto para matança de 
cães e gatos, apresentou na Câ-
mara Municipal, o Projeto de Lei 
que veda a distribuição e comércio 
de Organofosforados e Carbama-
tos.

Esse Projeto de Lei estará em 
consonância com os interesses da 
comunidade, notadamente no que 
diz respeito a dignidade à vida hu-
mana e de animais.

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI APRESENTA PROJETO DE LEI 
PROIBINDO A VENDA DO VENENO CONHECIDO COMO CHUMBINHO

Na tarde do dia 12, os alunos do 1º ano 
do Ensino Médio, de escolas públicas e 
particulares de Jaboticabal, que integram o 
Parlamento Jovem 2015, entregaram Proje-
tos e Indicações e uma Moção ao Prefeito 
Raul Girio. Tais proposituras, voltadas às 
temáticas ambientais, foram votadas pelos 
estudantes em uma Sessão do Parlamento, 
realizada no dia 29 de outubro, no Plenário 
da Câmara Municipal, e demonstram a inte-
ligência e a ideologia dos jovens, bases para 
o fortalecimento da democracia.

O Prefeito Raul Girio gostou muito 
dos projetos e discutiu com os Jovens 
Parlamentares assuntos como:

• Educação ambiental;
• A situação ambiental em Jaboticabal;
• O plantio responsável de árvores;
• A crise hídrica em Jaboticabal;
• A implantação de poços profundos;
• O desastre ecológico em Minas Ge-

rais, ocorrido na mineradora Samarco;
• A coleta e o descarte do lixo, dentre 

outros assuntos.
A Escola do Legislativo 2015 é for-

mada por Ana Luísa Fogaça Nogueira 
(Colégio Novo Anglo Jaboticabal) – Pre-
sidente; Júlia Laurindo Perillo (Colégio 
Maria) - Vice-Presidente; Beatriz Vieria 
Barone (Centro Educacional Sesi Jabo-
ticabal) - 1ª Secretária; e Thalita Araujo 
Marques (Centro Educacional Sesi Ja-
boticabal) - 2ª Secretária, e pelos demais 
membros representados por:  Larissa 
Fernandes e Mariane Monteiro (Colégio 
Nossa Senhora do Carmo); Cinthia Fer-
nanda de Souza Pereira (Colégio Maria); 
Gabriela da Silva Ramos e Felipe Morei-
ra (EEPSG “Prof. Antônio José Pedro-
so”); Bruna A. Bento da Silva e Lucas 

ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO, DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES 
DE JABOTICABAL, QUE INTEGRAM O PARLAMENTO JOVEM 2015

A. da Silva (Colégio Poligenes); Carlos 
Daniel Martins Corrêa e Nislaine Miche-
le de Melo Fieri (EEPSG “Profa. Dona 
Aurora Ferraz de Vianna dos Santos”);   
Júlia Motta Moreno e Eduardo Gadelha 
Toso (Colégio  “Moura Lacerda”); Jeni-
ffer Michelly e Beatriz Meloni (EEPSG 
“Aurélio Arrobas Martins (Estadão)”); 
Victor Vantini (Colégio “Novo Anglo”).

Os Jovens Parlamentares apresenta-
ram as seguintes proposituras:

1. Projeto de Lei nº 01/2015 – 
Dispõe sobre o Dia Municipal do Plantio 
de Árvores. Autoria: Cinthia Fernanda 
de Souza Pereira e Júlia Laurindo Perillo 
(“Colégio Maria”);

2. Projeto de Lei nº 02/2015 
– Dispõe sobre o programa de refl ores-
tamento urbano no município de Jaboti-
cabal. Autoria: Beatriz Meloni e Jeniffer 
Michelly (Escola Estadual “Aurélio Arro-
bas Martins (Estadão)”;

3. Projeto de Lei nº 03/2015 – 
Dispõe sobre a criação de atividades para 
a conscientização na área de educação 
ambiental. Autoria: Gabriela da Silva 
Ramos e Felipe Moreira (Escola Estadual 
“Prof. Antônio José Pedroso”);

4. Indicação nº 01/2015 – Indi-
ca o reaproveitamento de materiais edu-
cativos pela Rede Municipal de Ensino. 
Autoria: Ana Luísa Fogaça Nogueira e 
Victor Augusto Pedroso Vantini (Colégio 
“Novo Anglo Jaboticabal”);

5. Indicação nº 02/2015 – Indica 
à instituição de programa de conscienti-
zação sobre reaproveitamento de água. 
Autoria: Carlos Daniel Martins Corrêa e 
Nislaine Michele de Melo (Escola Esta-
dual “Profa. Dona Aurora Ferraz Vianna 

dos Santos”);
6. Indicação nº 03/2015 – Indica a 

criação de política de arborização cons-
ciente, através da distribuição de mudas 
de árvores para as mulheres gestantes do 
nosso município. Autoria: Júlia Motta 
Moreno e Eduardo Gadelha Toso (Colé-
gio “Moura Lacerda”);

7. Indicação nº 04/2015 – Indica a 
utilização do Bosque Municipal para fi ns 
educacionais e de lazer. Autoria: Larissa 
Fernandes e Mariane Monteiro (Colégio 
“Nossa Senhora do Carmo”);

8. Indicação nº 05/2015 – Indica a res-
tauração do Bosque Francisco Buck. Au-
toria: Bruna Ap. Bento da Silva e Lucas 

Augusto da Silva. (Colégio Poligenes);
9. Indicação nº 06/2014 – Indica a uti-

lização da área de proteção ambiental do 
Bosque de Jaboticabal, regulamentando o 
exercício de atividades de pesquisa estu-
dantil, com o propósito e fundamento de 
sua preservação. Beatriz Vieira Barone e 
Thalita Araújo Marques (Centro Educa-

cional SESI);
10. Moção de Apoio, de autoria da to-

talidade dos Jovens Parlamentares, pelos 
projetos ambientais desenvolvidos pela 
Escola Paulo Freire.

Os estudantes farão uma viagem cultu-
ral a São Paulo, no próximo dia 26, onde 
conhecerão a Assembleia Legislativa.
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PROJETO DE LEI Nº 462/2015
Estima a Receita e fi xa a Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2016.

 Art. 1º  O Orçamento do Município de Jaboticabal para o exercício de 2016, estima a Receita 
e fi xa a Despesa em R$280.347.458,00 (duzentos e oitenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil e 
quatrocentos e cinquenta e oito reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminado 
pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei 
Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Jaboticabal para o exercício de 2016.

 Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Jaboticabal, no valor de 
R$280.347.458,00 (duzentos e oitenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e cin-
quenta e oito reais), acrescida das contas redutoras correspondentes às retenções para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação 
– FUNDEB, no valor de R$21.210.785,00 (vinte e um milhões, duzentos e dez mil e setecentos e oi-
tenta e cinco reais), resulta no montante de R$301.558.243,00 (trezentos e um milhões, quinhentos e 
cinquenta e oito mil e duzentos e quarenta e três reais).

 Art. 2º  A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especifi cações cons-
tantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, §1º, I)

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Poder Executivo  
1 – Receitas Correntes       237.097.896,00
1.1 – Receita Tributária    51.972.222,00 
1.3 – Receita Patrimonial   2.510.300,00 
1.6 – Receita de Serviços   438.709,00 
1.7 – Transferências Correntes   172.559.731,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes   9.616.934,00 
2 – Receitas de Capital       25.031.647,00
2.1 – Operações de Crédito   3.675.101,00 
2.2 – Alienação de Bens   2.145.000,00 
2.4 – Transferências de Capital   19.181.546,00 
2.5 – Outras Receitas de Capital   30.000,00 
Receita própria       262.129.543,00
7 - Receita Intra-orçamentária      2.000.000,00
Sub-total        264.129.543,00
Contas redutoras do FUNDEB      21.210.785,00
Total          242.918.758,00
  
Poder Legislativo       9.421.000,00
6 - Transferências fi nanceiras      9.421.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
2.1 - SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal
1 – Receitas Correntes       23.304.000,00
1.1 – Receita Tributária    117.500,00 
1.3 – Receita Patrimonial   55.100,00 
1.6 – Receita de Serviços   20.573.600,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes   2.557.800,00 
2 – Receitas de Capital       46.000,00
2.2 – Alienação de Bens   1.000,00 
2.4 – Transferências de Capital   25.000,00 
2.5 – Outras Receitas de Capital   20.000,00 
Receita própria       23.350.000,00
7 - Receita Intra-orçamentária      1.650.000,00
Total         25.000.000,00

2.2 - Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM
1 – Receitas Correntes       16.062.300,00
1.2 - Receita de Contribuições   8.999.300,00 
1.3 – Receita Patrimonial   5.115.000,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes   1.948.000,00 
Receita própria       16.062.300,00
7 - Receita Intra-orçamentária      29.321.800,00
Total         45.384.100,00

2.3 - FAE - Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal
1 – Receitas Correntes       16.400,00
1.3 – Receita Patrimonial   7.000.00 
1.7 - Transferências Correntes   9.400,00 
Receita própria       16.400,00
6 - Transferências Financeiras      1.559.166,00
Total         1.575.566,00

3- TOTALIZAÇÃO
Receita escritural       324.299.424,00
( - ) Receita Intra-orçamentária       32.971.800,00
( - ) Transferências fi nanceiras       10.980.166,00
Receita total        280.347.458,00

 Art. 3º  A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos qua-
dros integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta, desdobrada em seus respectivos 
orçamentos, aprovados por Decretos do Poder Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Administração Direta 
01 –   Legislativa      8.791.000,00
02 –   Judiciária      349.500,00
03 –   Essencial à Justiça     1.145.817,00
04 –   Administração      28.810.133,00
06 –   Segurança Pública     2.073.300,00
08 –   Assistência Social     10.565.200,00
10 –   Saúde       67.593.273,00
11 –   Trabalho       50.000,00
12 –   Educação      62.140.912,00
13 –   Cultura       4.413.100,00
15 –   Urbanismo      22.989.051,00
16 –   Habitação      110.000,00
17 –   Saneamento      4.994.227,00
18 –   Gestão Ambiental     636.700,00
20 –   Agricultura      2.458.400,00
22 –   Industria       375.000,00
23 –   Comércio e Serviços     816.200,00
25 –   Energia       200.000,00
26 –   Transporte      2.548.800,00

27 –   Desporto e Lazer      1.955.100,00
28 –   Outros Encargos Especiais     15.972.900,00
99 –   Reserva de Contingência     2.370.979,00
Sub-total        241.359.592,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias     28.707.800,00

  Total       212.651.792,00
 
Administração Indireta 
09 –   Previdência Social     43.288.000,00
17 –   Saneamento      23.550.000,00
27 –   Desporto e Lazer      1.570.000,00
28 –   Outros Encargos Especiais     1.950.000,00
99 –   Reserva de Contingência     1.601.666,00

  Sub-total      71.959.666,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias     4.264.000,00

  Total       67.695.666,00
 
  Total Geral      280.347.458,00

2 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta 
Câmara Municipal de Jaboticabal     9.421.000,00
Prefeitura Municipal de Jaboticabal     242.918.758,00
(-) Operações Intra-orçamentárias     28.707.800,00
(-) Transferências fi nanceiras      10.980.166,00

 Total        212.651.792,00

Administração Indireta 
SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal  25.000.000,00
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM  45.384.100,00
Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE    1.575.566,00
Sub-total        71.959.666,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias     4.264.000,00
 
Total         67.695.666,00
 
Total Geral        280.347.458,00

3 – POR UNIDADE EXECUTORA
Administração Direta 
 
Poder Legislativo 
01 –   Câmara Municipal de Jaboticabal    9.421.000,00
 
Poder Executivo 
02-01 –  Secretaria Municipal de Governo    5.013.770,00
02-02 –  Secretaria Municipal de Planejamento   3.003.600,00
02-03 –  Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos   1.495.317,00
02-04 –  Secretaria Municipal de Administração   10.891.980,00
02-05 –  Secretaria Municipal de Fazenda    24.717.883,00
02-06 –  Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 70.102.012,00
02-07 –  Secretaria Municipal de Saúde    67.593.273,00
02-08 –  Secretaria Municipal de Assistência Social   9.731.100,00
02-09 –  Secretaria Municipal de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente 3.095.100,00
02-10 –  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  32.682.378,00
02-11 –  Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 1.241.200,00
02-12 –  Reserva de Contingência     2.370.979,00
  Soma - Poder Executivo     231.938.592,00
  Sub-total      241.359.592,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias     28.707.800,00
  Total       212.651.792,00
 
Administração Indireta 
SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal  24.750.000,00
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM  44.038.00,00
Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal  - FAE    1.570.000,00
Reserva de Contingência      1.601.666,00
Sub-total        71.959.666,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias     4.264.000,00
 
Sub-total        67.695.666,00
  Total       280.347.458,00

 Art. 4º  Os orçamentos das despesas das Administrações Indiretas poderão ser expandidos até 
os limites das efetivas arrecadações.

 Art. 5º  A Administração Direta fi ca autorizada a realizar transferências fi nanceiras para as 
entidades de Administração Indireta, quando necessárias, para atender despesas da execução orça-
mentária devidamente caracterizadas, devendo os registros contábeis das transferências concedidas e 
recebidas serem efetuados em contas específi cas de resultado.

 Art. 6º  O orçamento da Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal - EMURJA, será 
fi nanciado com recursos próprios e complementado com recursos do Tesouro Municipal, quando ne-
cessário.

 Art. 7º  O Poder Executivo está autorizado a:

 I – abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do 
orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/1964, e da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2016, sem onerar os créditos destinados a suprir insufi ciência nas dotações de despesas a 
conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarquias;

 II – realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de 
Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

 III – sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fi ca o Poder Executivo autorizado a 
transferir recursos entre elementos de despesa, total ou parcialmente, dentro de uma mesma categoria 
de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal;

 IV – realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de crédito para programas 
governamentais, até o limite permissível pela legislação federal.

 V - Criar vínculos nas dotações orçamentárias, quando necessários para evidenciar a aplica-
ção de recursos a eles inerentes, de acordo com as fontes de recursos disponíveis.

 §1º  A categoria de programação de que trata o inciso III  refere-se às despesas com a mesma 
classifi cação institucional e funcional programática, e que pertençam à mesma unidade executora.

Jaboticabal, 
municipal 
Travaini Lopes, se reuniram na manhã do 
dia 
mais 
Jaboticabal 
bém 
que 
humanos 
rua 
reunião 
Vânia 
Diretora 
ria 
subtenente Ribas. 

tunidade 
zem 
“Fazemos 
do 
abordagens 
em 
população 
a sociedade, tentando ajudar a socializar 
as 
parceria 
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 §2º  As despesas empenhadas e não pagas até o fi nal do exercício de 2015, serão inscritas em 
restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de com-
provação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

 §3º  A disposição contida no parágrafo anterior, aplica-se, também, à execução orçamentária 
dos exercícios de 2013 e 2014.

 §4º  As alterações previstas neste artigo deverão  ser ajustadas no Plano Plurianual (PPA) e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

 Art. 8º  Os valores monetários dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2016, e o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 
2014/2017, fi cam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei.

 Art. 9º  O Poder Executivo fi xará diretrizes para a execução deste Orçamento, visando o per-
feito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada.

 Art. 10.  Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016, com seus dispositivos também 
aplicados aos órgãos da administração indireta, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 29 de outubro de 2015.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

É com satisfação que passamos às mãos de Vossa Excelência, a fi m de ser submetido à apreciação 
dessa Egrégia Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento anual para 
o exercício de 2016. 

O projeto de lei foi elaborado de acordo com as disposições constantes do Plano Plurianual do Mu-
nicípio para o quadriênio 2014 a 2017, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, observando-se os 
princípios estabelecidos no artigo 165, §8º, da Constituição Federal, artigo 5º da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e Lei Orgânica 
do Município de Jaboticabal.

Em conformidade com a legislação vigente, a proposta orçamentária contém a discriminação da 
receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica e fi nanceira e o programa de trabalho 
do Governo Municipal, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Tanto para 
a Administração Direta quanto para a Administração Indireta, a receita é demonstrada por Fontes de 
Recursos e a despesa por Funções de Governo, Órgãos da Administração e Unidades Executoras. Todos 
os detalhamentos exigidos estão demonstrados nos anexos que integram a proposta.

O Orçamento da Administração Direta estima a Receita para o exercício de 2016 em R$240.918.758,00, 
que somado ao valor da Receita Própria da Administração Indireta de R$39.428.700,00, perfaz um va-

lor global de R$280.347.458,00
  A elaboração do Orçamento do Município evidenciou o perfeito equilíbrio entre 

a Receita e a Despesa, provendo os setores administrativos em geral de dotações para manutenção 
e investimentos dentro das possibilidades orçamentárias, e sem prejuízo dos serviços e encargos de 
natureza continuada.

  A receita prevista foi formulada inteiramente com base em parâmetros reais, sem 
supervalorizações, considerando a tendência econômica atual e observadas as características e pecu-
liaridades locais, sendo o valor orçado compatível com a média da receita efetivamente arrecadada 
nos últimos doze meses e com aquelas arrecadadas nos exercícios anteriores.

  As transferências correntes líquidas no valor de R$151.348.946,00, com índice de 
53,99% da estimativa total da proposta orçamentária de R$280.347.458,00 formam a base principal 
das fontes de receita do orçamento, refl etindo o atual sistema tributário nacional. Destaca-se ainda, 
as transferências de capital no valor de R$19.181.546,00, que representam 6,84% da receita total 
estimada.

  Com referência a Receita escritural prevista, no valor de R$324.299.424,00 cabe 
observar que R$32.971.800,00 se refere a Receitas Intra-Orçamentárias, que são operações realiza-
das entre entidades da mesma esfera governamental, sendo neste caso as despesas da Prefeitura Mu-
nicipal, Autarquias,  Fundação e Câmara Municipal, e o Serviço de Previdência, Saúde e Assistência 
Municipal – SEPREM, referentes a contribuições previdenciárias patronais; o  Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, referentes a despesas de água e esgoto dos órgãos mu-
nicipais; e o SEPREM, relativas ao pagamento de dívida da Prefeitura, Autarquias e Câmara Mu-
nicipal com o Órgão Previdenciário. Observa-se, ainda, as transferências fi nanceiras fi xadas para a 
Câmara Municipal e a Fundação de Amparo ao Esporte, no valor de R$10.980.166,00. Tais valores 
são operações orçamentárias e fi nanceiras e contábeis que são processadas em contas específi cas de 
resultado. Assim, a Receita Líquida passa a ser de R$280.347.458,00, conforme apuração feita.

  A política econômico-fi nanceira adotada para a elaboração da proposta orçamentá-
ria, visa a melhoria da infra-estrutura básica para proporcionar um atendimento às necessidades dos 
munícipes. Esses objetivos implicam em investimentos e elevados custos de manutenção que, por 
sua vez, fi cam condicionados à efetivação da receita.

  Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender 
na medida do possível, as reivindicações apresentadas pelos munícipes em audiências públicas e 
consultas feitas nas reuniões realizadas com a população e lideranças dos diversos segmentos da 
comunidade. A proposta traduz a preocupação e observância do Governo Municipal na condução de 
uma política fi nanceira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle 
dos gastos, na melhoria da arrecadação e na transparência e utilização correta dos recursos públicos, 
sendo a meta principal elevar o padrão dos serviços colocados à disposição da população.

  
  Na expectativa de que este projeto permita uma discussão democrática entre os 

Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária 
para o exercício de 2016, renovando nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Polícia Militar de Jaboticabal estreitam parceria

O comandante da Polícia Militar em 
Jaboticabal, tenente Tayar, e a secretária 
municipal de Assistência Social, Eliete 
Travaini Lopes, se reuniram na manhã do 
dia 12 de novembro, para fortalecer ainda 
mais a parceria que a Polícia Militar de 
Jaboticabal tem com a secretaria e tam-
bém para estabelecer estratégias de ações 
que levem em consideração os direitos 
humanos da população em situação de 
rua e o respeito às regras da sociedade. A 
reunião contou, ainda, com a presença de 
Vânia Aparecida Fornagieri Fernandes, 
Diretora de Proteção Especial da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, e do 
subtenente Ribas. 

As duas instituições tiveram a opor-
tunidade de apresentar o trabalho que fa-
zem e traçar estratégias de apoio mútuo. 
“Fazemos um trabalho diário, incluin-
do fi ns de semana, diurno e norturno de 
abordagens que ao mesmo tempo levam 
em consideração os direitos humanos da 
população em situação de rua e respeitam 
a sociedade, tentando ajudar a socializar 
as pessoas que aceitam a nossa ajuda. A 
parceria com a Polícia Militar é para nos 

dar suporte para fazermos um trabalho 
na mesma linha, a de tentar levar estas 
pessoas de volta às suas famílias, quando 

elas as têm, ou reintegrá-las à sociedade, 
permitindo que tenham uma vida digna”, 
esclareceu Eliete.

“Pretendemos cada vez mais estreitar 
esta parceria que só dá bons frutos”, enfa-
tizou o tenente Tayar.



PÁGINA  12 A  GAZETA SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2015

No último dia 12, foi 
realizado o 1º Dia de 
Campo Mais Cana, em 
Luiz Antônio SP. Even-
to foi promovido pelo 
Instituto Agronômico 
(IAC) da Secretaria de 
Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de 
São Paulo em parceria 
com a Coplana e a So-
cicana. Um dia inteiro 
com palestras, práticas 
e orientações a produ-
tores, técnicos e estu-
dantes sobre o plantio 
das Mudas Pré-Brota-
das desenvolvidas pelo 
IAC.

A expectativa é au-
mentar em até 20 ve-
zes a produtividade. 

ARNALDO JARDIM VISITA 
NOSSA REGIÃO E FALA DA 
FORÇA DA AGRICULTURA

Na içustração: Orlando Melo de Castro - diretor da Agência Paulista de Tecnologia dos Agrone-
gócios (Apta); José Carlos Hori - ex-prefeito de Jaboticabal; Arnaldo Jardim - Secretário da Agricul-
tura e Abastecimento de São Paulo; Bruno Geraldo Martins - vice-Presidente da COPLANA; e José 
Antonio de Souza Rossato Júnior - Presidente da COPLANA

“Estamos aqui hoje 
colhendo o resultado 
de uma ideia plantada 
em março na cidade de 
Guariba”, disse Arnal-
do Jardim, Secretário 
da Agricultura do esta-
do de São Paulo.

“Com as mudas, o 
produtor retoma sua 
vocação original de 
plantar e cultivar. O 
produtor pode contar 
com a Secretaria, com 
nossa linha de crédito 
do Feap, especialmen-
te criada para as MPB. 
Nossos escritórios es-
tão prontos para rece-
ber a proposta de ap-
tidão de vocês. É uma 
oportunidade extraor-

dinária”, destacou Ar-
naldo Jardim.

No 1º Dia de Campo 
Nacional sobre MPB 
+Cana, foram apre-
sentadas, em campos 
montados na lavou-
ra, todas as etapas da 
produção das mudas e 
também o plantio me-
cânico, com máqui-
nas transplantadoras, 
que foram adaptadas 
para as MPBs. Outra 
novidade é que estas 
máquinas podem ser 
usadas em proprieda-
des de pequeno porte, 
o que contribui para 
a sustentabilidade da 
maioria dos produto-
res da região. 


