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Neste sábado, dia 27, a Prefei-
tura de Jaboticabal, por meio da 
Sala de Situação da Dengue, reali-
zará mais um mutirão contra o Ae-
des aegypti. Desta vez a limpeza 
acontece nos bairros Jardim Boa 
Vista, Cohab IV e Santo Antônio. 
Mais do que vistoriar e eliminar os 
focos do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor de doenças como a 
dengue, zica  vírus e chikungunya, 
a ação visa educar e conscientizar 
sobre a importância da população 
evitar criadouros do mosquito com 
medidas simples: dez minutos che-
cando a existência de água parada.

Segundo o virologista Maurí-
cio Lacerda Nogueira, que con-
cedeu entrevista ao jornal The 
New York Times, à revista Times 
e ao O Combate, 80% dos fo-
cos estão nas residências. O Dr. 
Maurício ressaltou que a respon-

A luta não pode parar: Jaboticabal faz mais um mutirão de combate à dengue
sabilidade sobre a fi scalização de 
cada residência deve ser do pró-
prio morador e sugeriu atenção 
às caixas d´água e calhas. Segun-
do ele, o zika vírus gera uma do-
ença benigna, mais branda, mas 
a dengue mata e este deve ser o 
foco da população.

Os trabalhos da Prefeitura de 
Jaboticabal no sentido de con-
trolar o avanço da doença não 
param. Além do 1º Mutirão, que 
aconteceu no dia 30 de janeiro 
e foi realizado no Sorocabano, 
soldados do Exército realizaram 
um trabalho de visitas casa a casa 
em parceria com os agentes do 
departamento de Vigilância de 
Vetores e Zoonoses. A ação tam-
bém conta com o apoio de clubes 
de serviço, como o Lions, que 
atuam de forma comprometida e 
efi caz no combate ao Aedes.

Durante o mutirão, devem ser 
retirados apenas materiais que 
possam servir de foco para o 
mosquito, como pneus, copos ve-
lhos, tampas, vasos, entre outros.  
No primeiro mutirão, no Soroca-
bano, foram retirados oito cami-
nhões de entulhos e encontrados 
inúmeros focos de dengue. Além 
do mutirão, a Prefeitura de Jabo-
ticabal está fazendo diariamente 
campanha de conscientização 
nas emissoras de rádio, redes 
sociais e jornais da cidade. Hoje 
está sendo realizado em todos os 
departamentos da Prefeitura e no 
Paço Municipal o Dia da Faxina, 
com vistoria em cada parte que 
pode acumular água parada. As 
ações englobam também pales-
tras em escolas e CIAFs e blo-
queio nos bairros nos quais há 
casos positivos.

A Casa do Artesão Dorival 
Taliberti está com as inscrições 
abertas para diversos cursos, en-
tre eles, corte e costura; pinturas 
em tecido, tela e olho de boneca; 
artesanato em cabaça; frivoleté; 
hardange; crochê; bordado; entre 
outros.

De acordo com a coordena-
dora da Casa do Artesão, Lisiane 
Barbieri, os cursos começam a 
partir da próxima segunda-feira, 

Casa do Artesão abre 
inscrições para diversos cursos

dia 29. É importante ressaltar que 
as vagas são limitadas e haverá 
apenas cinco alunos por turma.

 “A Casa do Artesão está con-
tribuindo para que as pessoas 
aprendam ou se especializem em 
alguma área, e como resultado, 
contribuir para a renda familiar. 
Os artesãos podem comercializar 
seus produtos na loja, localizada 
na própria Casa e também par-
ticipar das feiras de exposição”, 

informou Lisiane.
As inscrições são feitas na 

Casa do Artesão, localizada na 
Praça Dom Assis, nº 10, ou por  
telefone (16) 3202-1948 das 7h 
às 17h. Não é necessária a apre-
sentação de documentos. Podem 
se inscrever pessoas acima de 
15 anos. Os valores dependem 
da escolha dos cursos e o paga-
mento é feito diretamente com o 
professor.

Confi ra os horários, cursos e 
professores

Corte e costura - terça a sexta-
feira das 14 às 17 - Profª Marta 
Almeida

Pintura em tecido - quinta-fei-
ra das 14h às 17h - Profª Ju Silva 
Dias

Pintura em tela - terça a quin-
ta-feira (manhã, tarde e noite) - 
Profº Douglas Okada

Pintura de olho de boneca e 
artesanato em cabaça - sábado - 
das 9 às 12h - Profª Neide Bispo. 
Frivolité, hardange, crochê no 
grampo, ponto cruz, vagonite, 
bordado xadrez - domingo - das 
9h às 12h - Profª Dóris Leoz De-
monico.

Inserção no mercado de traba-
lho e novas oportunidades foram 
alguns dos assuntos discutidos na 
reunião que aconteceu no último 
dia 18, no Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), com incentivo 
da Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

Representantes de entidades, 
empresas e organizações, como 
Conselho Tutelar, equipe técnica 
do Creas, Secretaria Municipal 
de Saúde, sociedade civil, As-
sociação Comercial, Industrial e 

Reunião discute sobre inserção  de 
adolescentes e jovens no mercado de trabalho

de Agronegócios de Jaboticabal 
(ACIAJA), Câmara dos Diri-
gentes Lojistas de Jaboticabal 
(CDL), Senac e Curso Prepara, 
estiveram presentes estreitando 
os contatos para capacitação de 
adolescentes e jovens em situa-
ção de risco para posterior inser-
ção no mercado de trabalho.

“O Creas prepara esses ado-
lescentes e jovens, e no momento 
adequado são encaminhados para 
capacitação e para o mercado de 
trabalho. Essas parcerias que 
realizamos são de extrema im-
portância para estreitarmos con-

tatos. São pessoas que precisam 
de um trabalho e se capacitam 
para isso”, explica a diretora da 
Proteção Social Especial, Vânia 
Fornagiéri Fernandes.

 De acordo com Vânia, o Cre-
as desenvolve um trabalho com 
adolescentes em situação de ris-
co e uma das propostas do servi-
ço é incentivar a participação em 
eventos sociais da comunidade, 
em cursos de profi ssionalização, 
profi ssionalizantes, em ações de 
escolarização, trabalho, lazer, 
cultura e esporte.

Em quaisquer ações, refl etir e ser 

ponderado é uma forma expontânea 

de viver a vida com cautela, não se 

expondo a derrotas

Desfrute de todos os anseios, buscando 

alternativas saudáveis e realizadoras

Jamais desista de objetivos, pois os 

desafi os são inúmeros, mas o 

sucesso, além de desafi ador, é por 

norma concretizador

Os vereadores Prof. João 
Roberto e Carlota partici-
param do lançamento da 
Frente Parlamentar em 
Defesa do Idoso, na As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), na quarta-
feira (24/02). Sob a coor-
denação da deputada Beth 
Sahão (PT), a frente foi 
lançada com o tema “De-
safi os para a construção 
do protagonismo do idoso 
na sociedade contemporâ-
nea”.

 A estimativa da Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS) é de que, em 
2025, o Brasil tenha 32 
milhões de pessoas com 
60 anos ou mais. Hoje, 27 
milhões de pessoas têm 
mais de 60 anos no país, o 
que corresponde a 13,7% 
da população brasileira. 
Diante deste cenário, au-
mentam as necessidades 
de políticas públicas vol-

Vereadores Prof. João Roberto e Carlota 
participam do lançamento da Frente 

Parlamentar em Defesa do Idoso na Alesp
Hoje, 27 milhões de pessoas têm mais de 60 anos no país, o que 

corresponde a 13,7% da população brasileira.

tadas aos idosos. Duran-
te sua fala, a deputada 
Beth Sahão afirmou que 
alguns dos objetivos da 
frente serão “agregar no-
vas informações, trocar 
ideias e sensibilizar auto-
ridades” por se tratar de 
um “segmento que ainda 
requer avanços em políti-
cas de proteção”.

Para o vereador Prof. 
João Roberto, as políticas 
públicas específi cas são 
fundamentais e devem ser 
feitas de forma integrada 
entre os poderes públicos. 
“As políticas públicas (saú-
de, educação, transporte, 
moradia, cultura, dentre 
outras) devem ser implanta-
das e realizadas por vários 
organismos governamen-
tais de forma integrada, de 
modo que as mesmas sejam 
efi cientes, pois, muitas ve-
zes cada órgão desenvolve 
as atividades de maneira 

isolada e, com isso, não 
obtendo a resolutividade 
desejada”, acredita o parla-
mentar.

 Neste ano, entre as ações 
da Escola do Legislativo, 
órgão da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal presidi-
do pelo Prof. João Roberto, 
estão previstos eventos rela-
tivos à violência doméstica, 
que terá como um dos sub-
temas a violência contra o 
idoso. O cronograma deve 
ser defi nido nas próximas 
semanas.

Vale lembrar ainda que, 
pelo calendário ofi cial de 
eventos do município, no 
dia 15 de junho é comemo-
rado o Dia da Conscienti-
zação da Violência Contra 
os Idosos (Leiº 4416/2013) 
e em 27 de setembro, o Dia 
Municipal do Idoso (Leiº 
3212/2013).

Fotos: Roberto Navarro/
Alesp
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Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

PEDACINHOS DE LUZ

O Pai espera por você

Este é o tempo privilegiado em que o 
Pai está de braços abertos esperando cada 
um dos seus fi lhos!

Na parábola do fi lho pródigo, o per-
sonagem mais importante não é o fi lho 
desnaturado que acaba extorquindo da 
herança a parte que lhe cabe, que sai pelo 
mundo vivendo desregradamente e re-
torna para casa em farrapos e sem mais 
nada, além da vergonha e do fracasso.

Quaresma é tempo de voltar para 
Deus de todo coração. É um tempo privi-
legiado de penitência, de conversão, em 
que o Pai está de braços abertos esperan-
do cada um dos seus fi lhos.

Não duvide: muitos e muitos fi lhos 
haverão de voltar. Filhos dos quais você 
e eu não teríamos nenhuma esperança de 
retorno, mas o Pai sempre os esperou e 
espera. Ele tem esta certeza: “É meu fi -
lho, ele vai voltar. Mesmo que demore, 
ele vai voltar, por isso estarei aqui de bra-
ços abertos, esperando por ele.”

Não perca tempo e volte para o Se-
nhor!

ARMSTRONG LIBERATO
Atualmente tem sido uma das profi s-

sões de mais alto risco.
Os pais terceirizam a educação dos 

fi lhos, esquecem que educação é o que se 
aprende em casa, na escola se tem a infor-
mação que será necessária para um bom 
futuro profi ssional.

Os pais deixam para os professores 
uma responsabilidade que não é deles.

SER PROFESSOR... COISA DE HERÓI
Professores são ensinadores. Pais são 

educadores.
E quando o aluno chega na sala de 

forma desrespeitosa, o que ocorre na 
maioria dos casos, este exige a nota que 
quer, reclama se não a ganha e se o pro-
fessor se negar a ceder, pode ser vítima de 
violência fora ou dentro da sala de aula.

Se o professor reagir, se defender. 
Este será punido pelo governo e criticado 
por alguns de seus colegas. Pois se incu-
tiu na mente dos jovens professores que 
os cidadãos que cometem crimes, ilegali-
dades são vítimas da sociedade.

O governo infunde esses conceitos 
através de livros, de informações ten-
denciosas para que o professor aceite seu 
destino calmamente, como o gado indo 
para o matadouro.

Se os professores não reagirem de al-
guma forma, tomando alguma providên-
cia, teremos logo, e digo muito logo, ver-
dadeiras rebeliões nas escolas, com todo 
tipo de ameaça e represálias possíveis 
por parte de alunos, pais e a sociedade. 
Que fará apenas condenar o trabalho do 
professor, aliás, muito já desrespeitado, 
ameaçado e vítima de bandidos travesti-
dos de alunos.

O DESEJO E A ALMA

O pensador francês Charles Fou-
rier, famoso no início do século XIX 
por bem-humoradas ideias femi-
nistas e contra a monogamia, dizia 
que todo sexagenário exalta e sente 
saudade dos prazeres da juventude, 
ao passo que nenhum rapaz troca-
ria seus amores pelas distrações dos 
idosos. Em muitos casos, pode ser, 
mas nem sempre. Basta olhar em 
volta para constatar: quantos senho-
res e senhoras não estão mantendo a 

energia da juventude e prolongando 
suas vivências afetivas e sexuais 
para além dos limites convenciona-
dos no passado? 

Mesmo nesta época de culto ao 
físico e à jovialidade, pode-se dizer 
que a inveja entre gerações está se 
tornando mais equilibrada. Sim, por-
que os jovens continuam tendo mui-
ta energia, porém pouca experiência 
e parcos recursos fi nanceiros, mas 
muitos dos mais maduros, além da 
experiência e dos recursos angaria-
dos ao longo de sua existência, ainda 
estão conseguindo manter a energia 
da juventude por mais tempo.

Não estamos falando de nenhuma 
revolução nas etapas da vida, todos 
temos de passar por elas, mas é fato 
que a “ditadura” da juventude vem 
sendo abalada pela reabilitação do 
amor, da sensualidade e do prazer 
de viver em idades mais avançadas. 
Não se extinguiram, claro, os idosos 
mal-humorados, que já entregaram os 
pontos e olham com desdém e inveja 
para os contemporâneos mais anima-

dinhos. “Safados”, pensam. Os menos 
rígidos, porém, se estão insatisfeitos, 
podem tomá- los como exemplo para 
repensar sua estagnação. Hoje, medi-
camentos já resgatam a virilidade e 
psicanalistas podem ajudar a recupe-
rar o desejo e o bom humor — mas 
também o bom senso, afi nal o tempo 
passou e não se pode retornar à juven-
tude tal qual ela foi.

É certo que muitos chegam à con-
clusão de que a sexualidade é escra-
vidão, que é melhor se livrar dela. 
Assim pensava o grego Sófocles 
(496-406 a.C.), o rei da tragédia: a se 
acreditar em Platão (427-347 a.C.), 
Sófocles comemorou sua chegada 
aos 80 e a abolição da submissão ao 
desejo. Eu também tive uma amiga 
que torcia para chegar a velhice e, se-
renamente, livre do jugo sexual, ler 
todos os livros que quisesse. Já Sig-
mund Freud (1856-1939), o criador 
da Psicanálise, por volta dos 40 anos 
comentou que quando se livrasse da 
sexualidade escreveria uma história 
sexual da Humanidade!

Pois hoje as idades perderam as 
rígidas signifi cações anteriores. É 
preciso rever o que quer dizer ter 
50, 60, 70 anos, e assim por diante. 
Como bem diz o ensaísta e romancis-
ta francês Pascal Bruckner, “alguma 
coisa fundamental se modifi cou em 
nossa relação com o tempo, ganha-
mos duas décadas de vida suplemen-
tares, prolongaram-se para todos os 
encantos da capacidade de desejar”. 
De fato, estendemos nossa vida com 
mais cuidados, remédios, vitaminas 
ou apurados exames. E também esta-
mos mudando nossa mentalidade. A 
meu ver, Sófocles e Freud estavam 
enganados neste detalhe: o desejo 
não tem a ver só com o tempo, a ida-
de, o corpo — ter a ver também com 
a alma, suas ânsias e frustrações, 
suas carências atemporais.

A festa foi estendida, sim, mas 
ninguém recebeu passe livre para a 
imortalidade. Não dá para negar o 
envelhecimento, o que é possível é 
estender o viço e diminuir as amar-
guras que sempre cercaram os que 
vão deixando a juventude — porque 
ela simplesmente não detém mais o 
monopólio do amor e da felicidade

Os discípulos de Jesus estavam 
atravessando o mar, enquanto Ele 
estava em terra orando ao Pai, e foi 
uma oração tão poderosa que Jesus 
nem viu o tempo passar, mas em Seu 
coração Ele não havia esquecido os 
seus discípulos e os viu remando 

TENHAM FÉ!
com muita difi culdade e o quando 
eles estavam cansados de remar e 
não sair do lugar, eles estavam per-
dendo toda a esperança e falavam: 
será que o Mestre nos abandonou? E 
agora o que vai ser de nós? Vamos 
morrer aqui sozinhos? E a minha 
família? Ó Meu Deus! Nós não va-
mos conseguir, está tudo acabado, 
este é o nosso fi m. Quantas vezes 
nós não pensamos assim e começa-
mos a murmurar e dizer: Deus não 
me ama mais, porque se Ele me 
amasse, não me deixaria sofrer des-
ta maneira. Ficamos desanimados e 
sem forças para continuar e começa-
mos a colocar a culpa nas pessoas, 
nas coisas, e quem estiver do nosso 
lado e acharmos que todo mundo 
está errado e começarmos a criticar, 
a julgar, sem perceber que o erro esta 
em nós. Esquecemos das promessas 

que o Senhor nos fez, de nos guardar 
e nos abençoar. Os discípulos vive-
rem momentos horríveis naquele dia, 
onde ondas de pensamentos terríveis 
passaram pela mentes deles. Mas Je-
sus estava o tempo todo cuidando de-
les, então na quarta vigília da noite, 
Jesus foi andando sobre o mar para 
ir de encontro com eles. Eles se as-
sustaram e pensaram que era um fan-
tasma e gritaram muito de medo. E o 
que acontece quando nós passamos 
por grandes lutas e não conseguimos 
ver uma saída, fi camos tão apavora-
dos que só pensamos em desistir, ao 
invés de orarmos e confi armos que 
tudo vai dar certo. Muitos preferem 
voltar atrás e acabam vivendo na 
derrota, sem nunca ter tentado. Jesus 
gritou: Tenham bom ânimo, sou Eu, 
não tenham medo, mas tenham fé. 
Eles fi caram envergonhados e sem 

jeito, quando Jesus ordenou que o 
vento parasse e o mar fi casse quieto. 
Eles disseram: olha o vento e o mar 
lhe obedece. Houve uma grande ale-
gria em seus corações. (Leia Marcos 
6: 45aos56). Não importa o tamanho 
da tempestade que você esteja en-
frentando, você deve confi ar no Se-
nhor de todo o seu coração, porque 
Ele já está preparando uma grande 
vitoria para você. Não fi que olhando 
para o tamanho dos seus problemas, 
mas sim, olhe para o tamanho do 
Seu Deus. Ele tem visto a sua luta e 
a suas afl ições. Hoje é o dia que Ele 
preparou para te fazer um grande 
vencedor, em todas as coisas. Te-
nha fé, porque a porta que Ele abriu, 
ninguém poderá fechar. Tome posse, 
em nome de Jesus. Esta é a minha 
oração. Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com

HELDER FRANCISCO SIMURRO
As alterações  são sistemáticas.
Existe uma variação de mundos de 

acordo com a evolução de cada um. É 
uma seqüência de realizações, que se 
multiplicam com o tempo, com  mudan-
ças que são necessárias para chegarmos 
a um denominador comum, dentro dos 
princípios básicos e  das leis de DEUS.              

Na vida tudo passa, com o tempo nas 
encarnações, que são temporárias, com 
planos de atendimentos, sofrendo varia-
ções no modo de pensar, agir e realizar, 
a curto vê a longo prazo. Os séculos se 
estendem pela eternidade, extensos nas 
caminhadas, como trabalhadores em bus-
ca de  uma cultura a curto e a longo prazo. 
A cada um será dado segundo suas obras. 
A continuação das vidas só se completa 

TUDO NA VIDA MUDA
com o progresso espiritual, onde bus-
camos extensos e contínuos desejos de 
vencermos a  ignorância, que é a falta de 
conhecimentos. Agimos muitas vezes, 
mas por instintos, longe do coração, fora 
da inteligência.      

Só seremos felizes quando criarmos 
dentro do livre arbítrio de cada um, a 
vontade de encontrarmos a felicidade e 
podermos  conviver com nossos  irmãos, 
fi lhos de DEUS e  sermos viajantes  eter-
nos, para conseguirmos uma elevação 
crescente, nos estágios de aprendizados 
nas escolas, passando por situações que 
exigem trabalho, esforço contínuo, para  
encontrarmos resultados positivos e ne-
cessários à evolução.              

 As vidas que todos nós passamos, 
são caminhadas para um sempre, guia-
dos pela luz da inteligência, ligados 
ao coração, marcando ações e reações, 
que se convergem pelos traçados da 
fé, esperança e caridade, que somam 
fontes de forças, guiadas pela cren-
ça em DEUS E NO AMOR A JESUS.                                                                                          
As transformações se operam com os 
tempos que estão chegados, operando  
novas vidas diante das necessidades obri-
gatórias, para encontrar um mundo feliz 
nas realizações, que temos que vencer e 
que são provas e expiações.                 

  Tudo se apresenta dentro de desu-
niões, onde os modos de agir e pensar se 
diferenciam  dos princípios e desejos, ha-
vendo um desencontro de ideais e modo 
de viver o materialismo, crescente entre 
todos, em todos os setores, onde reina  o 
descontentamento e as diferenças de evo-
lução, principalmente a ignorância.

A siderúrgica brasileira Usiminas 
informou na semana passada que 
teve prejuízo líquido de R$ 1,627 
bilhão no quarto trimestre de 2015. 
Número 1.291% maior do que o 
resultado já negativo de R$ 117 mi-
lhões no mesmo período de 2014. É 
um buraco quase 14 vezes maior do 
que um ano antes. Um desempenho 
que refl ete a desatenção do governo 
federal com a indústria de base.

A siderurgia, setor estruturante 
da indústria e da economia, vive um 
momento crítico e aprofunda assim 
o processo de desindustrialização 
do País. Sua queda é sintomática. 
Signifi ca que caíram os números da 
construção civil com suas estrutu-
ras metálicas, responsável por quase 
37% do consumo de aço, por exem-
plo. Caíram os números da indústria 
automotiva com seus carros também 
oriundos do metal, consumidora de 

O Brasil perdendo sua base
22% da produção. Isso sem falar nos 
outros setores.

Fundada há exatos 60 anos, a Usi-
minas é uma das principais empresas 
do Brasil. Infelizmente, não é exem-
plo único do péssimo momento pelo 
qual passa a siderurgia brasileira. O 
próprio Ministério das Minas e Ener-
gia comprova o declínio de um dos 
mais importantes setores da nossa 
economia.

Os mais recentes dados divulga-
dos pelo Governo, sobre o primeiro 
semestre de 2015, mostram um ce-
nário preocupante de desemprego 
na siderurgia. Minas Gerais reduziu 
2.949 postos de trabalho, São Paulo 
diminuiu 861 e Rio de Janeiro regis-
trou queda de 489. Por atividade, es-
tes números no Brasil todo apontam 
para uma perda maior na extração de 
minério de ferro (-3.205).

Ela é seguida pela extração de pe-
dra, areia e argila (-1.461), extração 
de minerais metálicos não-ferrosos 
(-661), extração de carvão mineral 
(-432), extração de outros minerais 
não metálicos (-288) e atividades de 
apoio à extração mineral (-287). Isso 
sem contabilizar os dados do segun-
do semestre de 2015.

O Brasil tem um parque produtor 
de aço com 29 usinas, administradas 
por 11 grupos empresariais. Uma ca-
pacidade instalada de 48,9 milhões 
de toneladas/ano de aço bruto, com 
uma produção anual de 33,9 milhões 
de toneladas. É um setor que envolve 
122.139 colaboradores e garante um 
saldo comercial de US$ 2,7 bilhões.

Somos o 14º exportador mundial 
de aço em exportações diretas, o 6º 
maior exportador líquido de aço, 
vendendo para mais de 100 países. 
Uma produção que abastece princi-
palmente setores como Construção 
Civil; Automotivo; Bens de capital, 
Máquinas e Equipamentos (incluin-
do agrícolas); e Utilidades Domésti-
cas e Comerciais.

É preciso urgentemente reforçar as 
bases da siderurgia antes que perca-
mos de vez participação no mercado 
mundial. Um fato sintomático é o au-
mento na importação de latas de alu-
mínio por nós, que já fomos grandes 
exportadores do material.

As empresas que permanecem 
abertas operam na incerteza e expor-
tam o material bruto para a China, 
que manufatura o minério e vende de 
volta para o Brasil. Mas vende com 
muito mais valor agregado, para a 
economia chinesa, obviamente.

Ela tem dominado o comércio 
de minerais e provocado reações 
como o protesto de cinco mil tra-
balhadores em Bruxelas, na sema-
na passada. A China exporta com 
preço abaixo do custo de produção. 
Não podemos ser xenófobos a pon-
to de proibir o capital estrangeiro 
no Brasil, mas precisamos estabe-
lecer regras. Não há como competir 
com condições desiguais de fi nan-
ciamento, tributação e relações tra-
balhistas.

A produção chinesa passou de 7,4 
milhões de toneladas em 2003 para 
93 milhões em 2014 – é três vezes a 

produção brasileira. Um sucesso que 
conta com o apoio do governo chi-
nês, ciente de seu papel nesse cresci-
mento. Somente em 2015, ofereceu 
subsídio adicional visível de US$ 10 
bilhões.

É preciso reverter a importação 
predatória da China, usada nos úl-
timos anos para controlar a infl a-
ção. Com isso, roubou da indústria 
brasileira, lentamente, as condições 
isonômicas de competição que ti-
nha. Derreteu a tributação moderada, 
as taxas de juros e de câmbio reais 
competitivas. Reduziu a pó a deso-
neração completa dos impostos na 
exportação.

Nossa indústria siderúrgica é 
competitiva, tem qualidade e gente 
séria e comprometida trabalhando. 
Mas de suas portas para fora - onde 
depende do governo federal - o aban-
dono dilui qualquer competitividade. 
Os governos Lula/Dilma abandona-
ram um setor que gera cerca de três 
milhões de empregos diretos e indi-
retos.

Temos recursos naturais, mão-de-
obra qualifi cada e prestígio no mer-
cado mundial. É inadmissível ler no-
tícias como os prejuízos da Usiminas 
quando poderíamos estar lendo sal-
dos positivos da balança comercial. 
É triste ver a força do aço ser subs-
tituída pela incerteza de promessas 
políticas. É preciso reagir, preservar 
e recuperar este estratégico setor, a 
nossa siderurgia.

Arnaldo Jardim - Deputado Fe-
deral licenciado, atual secretário de 
Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo.

Sem 
gols e Santos goleia o Mogi

A UCBVET Saúde Animal, 
indústria de medicamentos 
veterinários, participará, neste 
sábado (27/02), às 11 horas, 
da tradicional “Festa do Tro-
ca”, promovida pela Unesp 
(Universidade Estadual Pau-
lista), câmpus de Jaboticabal. 
O evento tem como objetivo 
integrar e celebrar as conquis-
tas dos residentes, que estão 
se formando, e a chegada dos 
novos profi ssionais ao Hospi-
tal Veterinário. 

Durante a confraternização, 
a UCBVET sorteará kits con-

“Festa do Troca” da Unesp de Jaboticabal
terá participação da UCBVET Saúde Animal

tendo brindes, medicamentos 
veterinários e materiais ins-
titucionais explicativos, com 
informações da empresa e 
dos produtos desenvolvidos 
e fabricados. “A residência é 
o momento em que o profi s-
sional deixa a universidade e 
entra no mercado de trabalho. 
Por essa razão, é extrema-
mente importante prestigiar-
mos esse evento, para difusão 
e fortalecimento da marca”, 
conta Amanda Jaculi, médica 
veterinária da UCBVET Saú-
de Animal.

O cuidado com água deve ser fo-
cado cuidadosamente nos seguintes 
aspectos: saúde humana abrangendo 
todas as condições da vida humana, 
de tal modo que haja ao máximo a 
diminuição da mortalidade e aumen-
to de esperança de vida sadia e plena 
da população. Consequentemente 
diminuição ao máximo da incidência 
de doenças e aumento do conforto e 
“bem estar social”, além de aumento 
efetivo da vida produtiva. Um siste-
ma de abastecimento de água potável 

Campanha ecumênica da fraternidade - saneamento 
do “meio-ambiente”: o abastecimento da água potável

e de uso doméstico exige um conjun-
to de medidas e ações relacionadas 
com educação social e ações nacio-
nais públicas que atendam plena-
mente as necessidades humanas. Não 
bastasse porém, meras orientações 
de ordem política e social “saúde” 
não se limita a orientações governa-
mentais, a real necessidade de cons-
cientização social de tal modo que 
cada “indivíduo” sinta-se responsá-
vel por sua saúde e, também, do pró-
ximo. Decorrendo dessa “fi losofi a” 

a consciência da responsabilidade 
fraterna/social. Consequente de um 
processo educativo desde a infância 
até a “maioridade”. A “CAMPANHA 
DA FRATERNIDADE” tem um ob-
jetivo fundamental: “SINTAMO-
NOS TODOS RESPONSÁVEIS 
PELA ÁGUA, EQUILIBRANDO 
CONSUMO, USO E “TRATO” 
DESSE DIVINO DOM QUE VEM 
DO ALTO”. CONSTRUAMOS E 
CUIDEMOS DE NOSSO “PARAI-
SÓPOLIS”.
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A mulher que eu amo

A mulher que eu amo 
Tem a pele morena 
É bonita, é pequena 
E me ama também 

A mulher que eu amo 
Tem tudo que eu quero 
E até mais do que espero 
Encontrar em alguém 

A mulher que eu amo 
Tem um lindo sorriso 
É tudo que eu preciso 
Prá minha alegria 

A mulher que eu amo 
Tem nos olhos a calma 
Ilumina minha alma 
É o sol do meu dia 

Tem a luz das estrelas 
E a beleza da fl or 
Ela é minha vida 
Ela é o meu amor 

A mulher que eu amo 
É o ar que eu respiro 
E nela eu me inspiro 
Prá falar de amor 

Quando vem prá mim 
É suave como a brisa 
E o chão que ela pisa 
Se enche de fl or 

A mulher que eu amo 
Enfeita a minha vida 
Meus sonhos realiza 
Me faz tanto bem 

Seu amor é prá mim 
O que há de mais lindo 
Se ela está sorrindo 
Eu sorrio também 

Tudo nela é bonito 
Tudo nela é verdade 
E com ela eu acredito 
Na felicidade 
ROBERTO CARLOS

Com golaço de André no fi m, Corinthians busca 
empate com São Bento e continua invicto

O Corinthians não jogou bem na 
quarta-feira e quase sofreu seu pri-
meiro revés na atual temporada. Mas, 
graças a um golaço de André, seu 
primeiro com a camisa alvinegra, a 
equipe da capital empatou com o São 
Bento no fim: 1 a 1, no estádio Walter 
Ribeiro, em Sorocaba. O suficiente 
para manter a invencibilidade na atual 
temporada.

O resultado signifi cou o sétimo duelo 
alvinegro sem revés ao longo de 2016. 
Antes, o Corinthians somava cinco vitó-
rias e um empate, este obtido no último 
fi nal de semana, contra a Ferroviária, em 
Araraquara.

Para o duelo, Tite mexeu bastante 
na equipe e colocou Matheus Vidotto, 
Edilson, Balbuena, Guilherme Arana, 
Willians, Guilherme e André entre os 
titulares, já que Cássio, Fágner, Yago, 
Uendel, Elias, Rodriguinho e Danilo, que 
vinham sendo titulares, fi caram de fora 
dos onze iniciais.

Apesar do empate, a equipe da capital 
ainda lidera o grupo D, com 14 pontos e a 
melhor campanha do Paulistão. O próxi-
mo duelo é diante do Oeste, neste sábado, 
21h, em São Paulo.

O São Bento, por sua vez, fi cou com 
10 pontos e assumiu a liderança da chave 
A. No fi m de semana, o rival será o Água 
Santa, em Diadema.

A partida
O São Bento começou melhor em 

Sorocaba. E não demorou para abrir o 
placar.

Aos 21 minutos, Serginho Catarinen-
se cobrou falta na área, Edílson afastou, 
e Rossi chutou na sobra. A bola desviou 
em Guilherme Arana e não deixou qual-
quer chance de defesa a Matheus Vidot-
to.

A melhor chance do Corinthians na 
etapa inicial veio apenas perto do fi m. 
Romero recebeu belo lançamento de Gui-
lherme e, sozinho, conseguiu se enrolar 
na hora de chutar, pisou na bola, escor-
regou e viu o lance morrer na linha de 
fundo.

No segundo tempo, o jogo continuou 
parelho. E o São Bento quase ampliou. 
Morais rolou para Éder, que avançou 
tranquilamente pela intermediária e sol-
tou um chutaço de pé esquerdo. A bola 
carimbou o travessão de Matheus Vidot-
to.

O Corinthians respondeu em ótima 
troca de passes. Lucca rolou para Gui-
lherme, que encontrou Rodriguinho em 
velocidade. O meia soltou a bomba e viu 
a bola passar perto, por cima do gol de 
Henal.

Tite até mexeu na equipe e deixou o 
Corinthians extremamente ofensivo, com 
Rodriguinho, Giovanni Augusto, Gui-
lherme, Lucca, Luciano e André. E aca-
bou dando certo.

Aos 43 minutos, Edilson cruzou na 
área, a bola espirrou na zaga e sobrou 

para André, que ajeitou e bateu de pri-
meira, no ângulo, deixando tudo igual em 
Sorocaba.

O bastante para manter a invencibili-
dade corintiana na temporada.

FICHA TÉCNICA:
SÃO BENTO 1 x 1 CORINTHIANS
Data: 24/02/2016 (quarta-feira)
Local: Estádio Walter Ribeiro, em So-

rocaba (SP)
Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias 

Araújo (SP)
Auxiliares: Bruno Salgado Rizo e 

Carlos Augusto Nogueira Júnior (ambos 
SP)

Público pagante e renda: 8156 torce-
dores e R$ 570.330,00

Cartões amarelos: Bebeto, Pitty e Ro-
driguinho

Gols: Rossi, aos 21min do primeiro 
tempo, e André, aos 43min do segundo 
tempo

SÃO BENTO:
Henal; Bebeto, João Paulo, Pitty e 

Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Sergi-
nho Catarinense (Alê), Eder Araújo e 
Morais; Edno (Anderson Cavalo) e Rossi 
(Fernandinho). Treinador: Paulo Roberto 
Santos

CORINTHIANS:
Matheus Vidotto; Edilson, Felipe, 

Balbuena e Guilherme Arana; Willians 
(Luciano); Romero (Lucca), Maycon 
(Rodriguinho), Guilherme e Giovanni 
Augusto; André. Treinador: Tite

Michel ouve apitaço, responde com gol, e São Paulo vence
Michel ouviu apitaço durante 90 minutos, marcou de pênalti e, com Rodrigo Caio 

de cabeça, construiu o 2 a 0 do São Paulo diante do Novorizontino, no Pacaembu

 Rodrigo Gaspar, assessor da presi-
dência e cortado do jogo do último do-
mingo por questões técnicas, o ex-capi-
tão Michel Bastos ouviu 90 minutos de 
apitaço da organizada na quarta-feira, no 
Pacaembu, mas conseguiu responder em 
campo, com gol de pênalti. Rodrigo Caio, 
de novo de cabeça, fez o segundo do 2 
a 0, diante de 3.333 pagantes no estádio. 

Os apitos da torcida organizada do 
São Paulo, desferidos a cada toque na 
bola de Michel Bastos, não foram sufi -
cientes para evitar que o árbitro, ‘chefe’ 
dentro de campo, apitasse pênalti em 
cima de Rogério, depois de boa enfi ada 
de bola do camisa 7. Vacinado contra as 
críticas, o próprio Michel pegou a bola, 
cobrou e reuniu todo o elenco para come-
morar o gol marcado aos 19 minutos. O 
goleiro Anderson se chocou com Rogério 
no lance, preocupou a comissão técnica, 
mas seguiu no jogo. 

Se os uniformizados vaiaram, o res-
tante da pífi a torcida presente no Pacaem-
bu fez questão de apoiar o ex-capitão, que 
perdeu a braçadeira para o goleiro Denis. 
O camisa 1, por sinal, trabalhou pouco. 
Sua preocupação se resumiu aos precita-
dos chutes do grandalhão Wesley, único 
do Novorizontino a levar algum tipo de 
perigo à meta são-paulina. 

Não foi só Michel Bastos a fazer um 
bom primeiro tempo. Estreante da noite, 
o zagueiro Maicon mostrou segurança 
na marcação ao lado de Rodrigo Caio, 
mesmo que pouco exigido, chegou até a 
cabeçar a bola na grande área adversária, 
fi cando perto de marcar o gol e deu lança-

mentos precisos ao campo de ataque. Ex-
ceto no início do segundo tempo, quando 
não acompanhou Wesley e contou com 
uma forcinha de Rodrigo para se safar. 

O São Paulo diminui o ritmo à medida 
em que o relógio avançou e ‘tirar o pé’ 
custou o domínio da partida ao Tricolor, 
que viu o Novorizontino incomodar mais 
no fi m do primeiro tempo. Mesmo assim, 
nada que estragasse bom primeiro tempo 
dos comandados de Bauza no Pacaembu. 

Após jogar 45 minutos no sacrifício, 
com dores no corte cicatrizado no torno-
zelo esquerdo, Alan Kardec deu lugar a 
Jony Calleri entre os titulares. Autor de 
desarmes importantes, o volante Thiago 
Mendes foi quem mais correu para tentar 
fazer a bola chegar no argentino no co-
meço da etapa fi nal. Em vão. O São Paulo 
seguiu andando em campo. 

Com Wesley e Rogério pouco inspi-
rados, o Tigre, aos poucos, se aproximou 
do campo de ataque. Rayllan passou por 
João Schmidt, volante que fez sua primei-
ra partida no ano como titular, e obrigou 
Denis a fazer excelente defesa. Jogando 
fora de posição, Rogerinho pouco fez 
centralizado no meio-campo, já que está 
acostumado com a velocidade pelas pon-
tas e deu lugar a PH Ganso.

A jogada mais bonita da partida foi 
protagonizada por Schmidt. De costas 
para o gol, o volante tocou de letra para 
a chegada de Thiago Mendes, que bateu 
forte e levantou a torcida no Pacaembu. O 
camisa 23 ainda tentou acionar Carlinhos, 
mas o bandeirinha anotou impedimento.

A estrela de Rodrigo Caio brilhou 

mais uma vez. Depois de marcar contra o 
Rio Claro, o zagueiro viu Wesley cobrar 
escanteio, Ganso desviar e a bola sobrar 
limpa para cabecear ao fundo das redes. 
A jogada começou em rápido contra-
ataque, quando Calleri girou e deu belo 
passe para Wesley chutar. O gol deu mo-
ral, e o São Paulo reassumiu o comando 
da partida, confi rmando o resultado sem 
maiores problemas. 

FICHA TÉCNICA 
SÃO PAULO 2 X 0 NOVORIZON-

TINO 
Local : estádio do Pacaembu, em São 

Paulo (SP) 
Data - Hora : 24/2/2016 - 19h30 (ho-

rário de Brasília) 
Árbitro: Adriano de Assis Miranda 
Auxiliares: Vicente Romano Neto e 

Vitor Carmona Metestaine 
Público - Renda: 3.333 pagantes / R$ 

150.243,00 
Cartões amarelos: Ganso (SAO), Do-

mingues (NOV) 
Gols: Michel Bastos (pênalti) 19’ 1ºT 

(1-0), Rodrigo Caio 35’ 2ºT (2-0) 
SÃO PAULO: Denis; Caramelo, Mai-

con, Rodrigo Caio e Carlinhos; Thiago 
Mendes (Hudson 24’ 2ºT), João Schmidt, 
Michel Bastos e Wesley; Rogério (Ganso 
17’ 2ºT) e Alan Kardec (Calleri - interva-
lo). Técnico: Edgardo Bauza 

NOVORIZONTINO: Anderson, Éder 
Sciola, Domingues, Jéci e Paulinho; 
Fahel (Pedro Carmona 22’ 2ºT), Adriano, 
Rayllan e Pereira; Wesley (Lima 20’ 2ºT) 
e Cléo Silva (Roberto 9’ 2ºT). Ténico: 
Guilherme Alves

Tenha certeza que a 
pessoa que te derrubou 
pode ser a mesma que 
vai te levantar um dia

Thomazinho
---------------------------
Quando você quer al-

guma coisa, todo o uni-
verso conspira para que 
você realize o seu desejo.

Paulo Coelho
---------------------------
A paz da consciência 

é o maior de todos os 
dons. Uma pessoa com 
a consciência limpa não 
tem motivos para temer 
o mal.

Lin Yutang
---------------------------
Quem tem auto-esti-

ma tem muita coragem, 
se mete em tudo, não tem 
medo de errar.

Luiz Gasparetto

Sem Oliveira, Joel faz dois 
gols e Santos goleia o Mogi

O jovem camaronês Joel entrou em 
campo na noite de quinta-feira com a 
missão de substituir Ricardo Oliveira. 
Artilheiro do Peixe em 2015, ídolo da 
torcida e capitão da equipe, o camisa 9 
foi cortado na véspera do duelo contra o 
Mogi Mirim para negociar sua transfe-
rência para o futebol chinês. E logo em 
sua primeira apresentação como titular, 
Joel não sentiu a pressão e marcou dois 
gols no Pacaembu, já igualando a marca 
de Oliveira neste Campeonato Paulista.

Antes de Joel, Bruno Costa abriu o 
placar para o alvinegro praiano com gol 
contra. O Sapão ainda diminuiu com 
Wendell, mas, em cobrança de pênalti, 
já nos acréscimos, Lucas Lima decretou 
a goleada por 4 a 1 nesta 6ª rodada.

Os três pontos levam o Santos à lide-
rança no Grupo A, agora com 12 pontos. 
Enquanto isso, o Mogi Mirim é o penúl-
timo colocado no Grupo D, com sete 
pontos, à frente do Rio Claro e atrás do 
Red Bull Brasil, que têm o mesmo nú-
mero de pontos.

Na próxima rodada, o Santos joga 
como visitante contra o Red Bull Bra-
sil, domingo, às 19h30, em São José dos 
Campos, no estádio Martins Fontes. Já o 
Mogi antecipou o duelo pela 7ª rodada 
para o dia 17, quando venceu o Linense 
por 3 a 1. Agora, o Sapão volta a campo 
no sábado da semana que vem, dia 5 de 
março, contra o Botafogo-SP, em Ribei-
rão Preto, no estádio Santa Cruz.

O jogo
O Santos começou a partida de 

quinta-feira devagar e sem muita empol-
gação, assim como o público nas arqui-
bancadas, que decepcionava. O Mogi, 
então, aproveitou e buscou surpreender 
os mandantes com rápidos contra-ata-
ques.

Aos 7 minutos, Keké recebeu dentro 
da área alvinegra e viu a bola explodir na 
zaga do Peixe. Aos 14, o mesmo Keké, 
depois de bom passe de Lulinha, arrema-
tou e obrigou Vanderlei a trabalhar.

Enquanto isso, os torcedores do San-
tos iam chegando ao estádio do Pacaem-
bu e melhorando o cenário do jogo. O 
time de Dorival Júnior, simultaneamen-
te, cresceu na partida. Aos 19, Serginho 
arriscou chute de longe e viu Daniel es-
palmar para escanteio.

O Peixe passou e encurralar seu 
adversário, sempre liderado por Lucas 
Lima, que jogava com muita liberdade 
no meio campo. Porém, o time levou um 
susto aos 25, quando Vanderlei espal-

mou chute de Gabriel Dias e, no rebote, 
Keké não conseguiu completar para o 
gol, já dentro da pequena área.

Na sequência, em contra-ataque 
mortal, Lucas Lima tabelou com Joel, 
invadiu a área pela esquerda e bateu cru-
zado. O zagueiro Bruno Costa acabou 
chutando a bola contra as próprias redes: 
1 a 0 Peixe.

Antes do intervalo, o Santos ainda 
teve chance de ampliar a vantagem com 
Serginho, que saiu cara a cara com Da-
niel e acertou a trave. E no último lance 
da etapa inicial, Gabriel Dias arriscou de 
muito longe e por pouco não marcou um 
golaço. A bola explodiu no travessão, no 
ângulo esquerdo de Vanderlei.

No segundo tempo, o Peixe não de-
morou para matar o jogo. Joel, jogador 
que assumiu a posição de Ricardo Oli-
veira pela primeira vez, abriu pela es-
querda, tabelou com Serginho e tocou, 
com categoria, na saída do goleiro Da-
niel. Tudo isso ainda aos 6 minutos.

O Sapão sentiu o gol e passou a se 
defender com todos os jogadores. O Pei-
xe, ao contrário, partiu para uma blitz. 
Aos 17, Lucas Veríssimo cabeceou e 
Daniel salvou. Na sequência, Renato 
desperdiçou uma grande chance.

Mas a noite era mesmo de Joel. Com 
a responsabilidade de substituir Ricardo 
Oliveira, o camaronês aproveitou bola 
rebatida dentro da área e, aos 29, cabe-
ceou para marcar o terceiro gol do Peixe, 
o segundo dele. No lance, o goleiro Da-
niel acabou falhando, antes da bola tocar 
a trave e entrar.

O Mogi Mirim ainda descontou, aos 
38, com Wendel, que aproveitou rebote 
do goleiro Vanderlei e estufou as redes. 
Mas, o gol não mudou muito o rumo da 
partida. Pelo contrário. Já aos 46, Neto 

Berola sofreu pênalti e Lucas Lima con-
verteu para decretar a goleada.

Assim, ao Peixe, só restou adminis-
trar os 4 a 1 no placar e comemorar a ter-
ceira vitória na competição, que mantém 
o time invicto no Estadual.

FICHA TÉCNICA
SANTOS 4 X 1 MOGI MIRIM
Local: Estádio do Pacaembu, em São 

Paulo (SP)
Data: 25 de fevereiro de 2016, quin-

ta-feira
Horário: 19h30 (de Brasília)
Árbitro: Alessandro Darcie
Assistentes: Danilo Ricardo Simon 

Manis e Renata Ruel Xavier de Brito
Cartões Amarelos: SANTOS: Gusta-

vo Henrique e Rafael Longuine. MOGI 
MIRIM: Renato Santos, Bruno Teles, 
Gabriel Dias.

Renda: R$ 332.370,00.
Público: 9.897 pagantes (11.371 to-

tal).
GOLS:
SANTOS: Bruno Costa (contra), aos 

26 minutos do 1T. Joel, aos 6 e aos 29 
minutos do 2T. Lucas Lima, aos 46 do 
2T

MOGI MIRIM: Wendel, aos 38 mi-
nutos do 2T.

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, 
Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e 
Zeca; Renato (Rafael Longuine), Thiago 
Maia e Lucas Lima; Serginho (Neto Be-
rola), Gabriel (Patito Rodriguez) e Joel.

Técnico: Dorival Júnior.

MOGI MIRIM: Daniel, Wendel, 
Renato Santos (Gustavo Costa), Bruno 
Costa e Bruno Teles; Gabriel Dias, Bru-
ninho, Lulinha, Keké e Lulinha; Léo e 
Roni.

Técnico: Toninho Cecílio

Em Piracicaba, Palmeiras busca iniciar 
arrancada para cumprir expectativa

FICHA TÉCNICA:
XV DE PIRACICABA X PALMEI-

RAS
Local: Estádio Barão de Serra Negra, 

em Piracicaba (SP)
Data: 25 de fevereiro de 2016, quinta-

feira
Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)
Assistentes: Marcelo Carvalho Van 

Gasse (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima 
(SP)

XV DE PIRACICABA: Bru-
no Brígido; Daniel Damião, Fábio 
Sanches, Heitor e Julinho; Magal, 
Clayton, Gilsinho e Gérson Magrão; 

Fabinho e Rivaldinho. Técnico: Nar-
ciso

PALMEIRAS: Fernando Prass; 
Lucas, Roger Carvalho, Vitor 
Hugo e Egídio; Thiago Santos, 
Jean, Robinho e Dudu; Gabriel Je-
sus e Alecsandro. Técnico: Marce-
lo Oliveira

THOMAZINHO - UMA DEDICATÓRIA
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O vereador Vitório De Simoni es-
teve visitando a Feira do Empreende-
dor no Anhembi Parque, na cidade de 
São Paulo, e pode constatar o quanto 
os brasileiros, principalmente os pau-
listas, estão ávidos por conhecimento 
e capacitação na área empresarial, de-
sejando montar seu próprio negócio. 
“Parabéns à FIESP, CIESP, SEBRAE 
e a todos os expositores que partici-
param do evento, pois planejamento, 
capacitação e visão clara do negócio 
são a base do empreendedorismo” 
afirma o Vereador Vitório De Simoni, 
que inclusive apresentou a ideia, para 
a atual Administração Municipal, para 
realizarem uma Feira do Empreende-
dor  em Jaboticabal, similar à esta, na 
estação de eventos “Cora Coralina”, 
mas que infelizmente não teve o seu 
pedido atendido. “Uma pena, nossa ci-
dade ficar parada no tempo”, finaliza o 
Vereador Vitório De Simoni. 

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI VISITA A FEIRA DO 
EMPREENDEDOR NO ANHEMBI, NA CIDADE DE SÃO PAULO

Comitê Rio 2016 confi rma Jaboticabal na 
rota do revezamento da Tocha Olímpica
Revezamento da Tocha Olímpica Rio 

2016 vai passar por 329 cidades de todos 
os estados do Brasil e unir o país em torno 
dos Jogos

Jaboticabal receberá a Chama Olím-
pica dia 19 de julho

Rio de Janeiro, Brasil, 24 de feverei-
ro de 2016:#ChamaGeral, os Jogos Rio 

2016 vão tomar as ruas de Jaboticabal 

e de todo o Brasil. A partir do dia 3 de 

maio, o Revezamento da Tocha Olímpica 

vai percorrer o país. Em 95 dias, 329 ci-

dades das cinco regiões receberão a visita 

da Chama Olímpica. A rota do Reveza-

mento da Tocha Olímpica ligará o Brasil 

de norte a sul, confi rmando o compromis-

so de envolver a população com os Jogos 

e levar o espírito Olímpico a todos os 

cantos do país. 

Na manhã de quarta-feira, dia 24, 

Jaboticabal foi anunciada ofi cialmente 

como parte integrante do Revezamento 

da Tocha Olímpica e no dia 19 de julho 

receberá o comboio. São 246 novas cida-

des que se juntam às 83 que serão os des-

tinos fi nais da Chama Olímpica em cada 

dia do Revezamento da Tocha Olímpica 

Rio 2016. Lugares especiais como Fer-

nando de Noronha, Chapada Diamantina, 

Lençóis Maranhenses, entre outros, estão 

na rota da Chama Olímpica.

“Jaboticabal ter sido escolhida foi 

uma honra. Participar de um momento 

histórico como este é muito importante 

para nossa população e para mostrar nos-

sa cidade para o Brasil e para o mundo”, 

comentou o prefeito Raul Girio.

Foram conhecidos também os primei-

ros condutores da Tocha Olímpica. A ju-

doca Erika Miranda, representando todos 

os atletas brasileiros, é o primeiro nome 

apresentado pelo Comitê Rio 2016. 

 Erika, medalhista de ouro no Jogos 

Pan-Americanos de Toronto-2015, foi 

modelo por um dia ao desfi lar na quarta-

feira com o uniforme ofi cial dos conduto-

res. Integrantes da Força Nacional apre-

sentaram os trajes que serão utilizados 

pelos corredores de apoio e, um funcio-

nário do Comitê Rio 2016, o da equipe 

de trabalho. 

Informações gerais:

O Revezamento da Tocha Olímpica 

Rio 2016 vai percorrer 329 cidades do 

Brasil em 95 dias, alcançando 90% da 

população do país em todos os 26 estados 

do Brasil, além do Distrito Federal.

Lugares especiais como Fernando de 

Noronha, Chapada Diamantina, as Ruí-

nas de São Miguel das Missões, Inhotim, 

Chapada dos Guimarães, Lençóis Mara-

nhenses, entre outros, também estão na 

rota da Chama Olímpica.

Chama Geral é a campanha digital de 

engajamento do Comitê Rio 2016 para 

o Revezamento da Tocha Olímpica. As 

ações serão realizadas no ambiente digi-

tal com o objetivo de mostrar a essência, 

o calor e a diversidade dos brasileiros. 

A ideia é atrair os brasileiros para a rua, 

mostrar a multiplicidade cultural, natural 

e popular do povo. 

Os primeiros 16 privilegiados condu-

tores da Tocha Olímpica foram anuncia-

dos.  

 A lista dos condutores conta também 

com a ex-ginasta Laís Souza, a jogadora 

de vôlei e bicampeã Olímpica Fabiana, 

o jovem arqueiro indígena Gustavo dos 

Santos, o cantor Di Ferrero e o youtuber 

Lucas Rangel convidados da Coca-Cola; 

O nadador paralímpico Clodoaldo Silva, 

a velejadora Isabel Swan, o paracanoís-

ta Caio Ribeiro, a medalhista olímpica 

Adriana Behar e o ultramaratonista Wei-

mar Pettengill, escolhidos pela Nissan. 

O instagramer Pedro Henrique, o mú-

sico e pedagogo paulistano Paul Lafon-

taine, a diretora de uma equipe de pessoas 

com defi ciência Tereza Elina de Castro, o 

medalhista olímpico Gustavo Borges e a 

ex-tenista Maria Esther Bueno, indicados 

pelo Bradesco; 

A 361° é a fornecedora dos uniformes 

que serão utilizados no Revezamento. O 

design das peças foi desenvolvido pelo 

Comitê Rio 2016 em parceria com a mar-

ca de material esportivo. 

Predominantemente branco, o unifor-

me dos condutores da Tocha Olímpica 

representa a paz e a união entre as dife-

rentes culturas regionais e os povos do 

mundo, presentes na diversidade da po-

pulação brasileira. O amarelo simboliza 

a Chama Olímpica e, ao lado do verde, 

homenageia as principais cores da ban-

deira do Brasil.

Serão produzidas cerca de 65 mil 

peças, entre uniformes para condutores, 

corredores de apoio e equipe de trabalho.

A tradicional cerimônia de acendi-

mento da Chama Olímpica na cidade 

grega de Olímpia, berço dos Jogos da An-

tiguidade, será realizada em 21 de abril 

ao meio-dia. 

O Revezamento da Tocha Rio 2016 

no Brasil começará por Brasília, no dia 

3 de maio.

A Chama percorrerá cerca de 20.000 

quilômetros por estradas brasileiras e 

10.000 milhas aéreas no trecho ao Norte 

e Centro-Oeste, entre Teresina e Campo 

Grande. 

A viagem se encerrará no dia 5 de 

agosto de 2016, quando o último condu-

tor da Tocha acenderá a Pira Olímpica du-

rante a Cerimônia de Abertura dos Jogos, 

no Estádio do Maracanã. 

Serão 12.000 condutores da Tocha. 

Ao longo dos próximos meses, o Comitê 

Organizador dos Jogos e os Patrocinado-

res Ofi ciais do Revezamento da Tocha 

Olímpica Rio 2016, Coca-Cola, Nissan e 

Bradesco, anunciarão os demais selecio-

nados que terão o privilégio de conduzir 

a Tocha Olímpica.

Equipes de Bocha e Malha da FAE se 
preparam para competições no fi nal de semana

Os jogos acontecem em Fran-

ca e Américo Brasiliense

As competições para os atle-

tas da Bocha e Malha da Funda-

ção de Amparo ao Esporte (FAE) 

já começaram. No próximo fi -

nal de semana tem rodadas pelo 

Campeonato Estadual Paulista 

de Bocha e Campeonato Regio-

nal de Malha.

“As categorias vêm de bons 

resultados em 2015. As compe-

tições são importantes para pre-

parar os atletas para os demais 

compromissos. Tenho certeza 

que a continuidade do trabalho 

é fundamental para o cresci-

mento tanto da malha como da 

bocha em Jaboticabal”, afi rma 

o presidente da FAE, Samuel 

Cunha.

A equipe de bocha vai fazer 

três jogos contra a Inter de Fran-

ca. Na malha, o campeonato re-

gional reúne equipes de Matão, 

Américo Brasiliense, São Carlos, 

Taquaritinga, Pirassununga, Ara-

raquara e Leme.

A partir do dia 23 deste mês, co-

meçaram as inscrições para a eleição 

dos representantes da Prefeitura de 

Jaboticabal para membros da Comis-

são Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). As inscrições serão recebidas 

até 8 de março, no Paço Municipal 

(Departamento de Recursos Humanos 

e Secretaria Municipal de Administra-

ção), Secretaria Municipal de Saúde, 

no Departamento de Alimentação Es-

colar (Mini Usina), no Centro Opera-

cional Municipal (COM) e no Depar-

tamento de Medicina e Segurança do 

Trabalho.

Inscrições para Cipa da Prefeitura 
de Jaboticabal 

No ato da inscrição, o funcionário 

deverá preencher a fi cha para mem-

bros da CIPA e levar uma foto. De 

acordo com a Secretaria de Adminis-

tração, é condição para inscrição ser 

funcionário estatutário efetivo da Pre-

feitura e não poderá estar em estágio 

probatório.

A eleição dos membros aconte-

ce entre os dias 14 e 18 de março. A 

apuração dos votos e divulgação dos 

eleitos será no dia 21. O mandato dos 

membros eleitos da CIPA terá a dura-

ção de um ano, permitida uma reelei-

ção.

Nesta semana uma série de ações fo-

ram realizadas em uma força-tarefa que 

envolveu várias secretarias

Unindo forças, a Prefeitura de Ja-

boticabal realizou diversas benfei-

torias em Córrego Rico. O trabalho 

casa a casa dos agentes de saúde foi 

complementado pela limpeza das ruas, 

recolhimento de entulho, roçamento de 

áreas verdes, praças e terrenos particu-

lares.

“Travamos uma batalha contra a den-

gue e não podemos deixar nossos distri-

tos de fora. Durante essa semana Córre-

go Rico teve toda atenção que merece. 

Deixamos as ruas e terrenos limpos, or-

ganizados como a população necessita”, 

comentou o prefeito Raul Girio.

A Prefeitura promoveu também a ope-

ração tapa-buraco. “Passamos pelas ruas 

melhorando a qualidade de tráfego. A 

Secretaria de Planejamento também pro-

moveu um estudo sobre a necessidade de 

construção de calçadas nas residências”, 

fi naliza Girio.

Combate à dengue leva melhorias ao distrito de Córrego Rico

de 
Estácio 
ENGENHARIA
xão, 
seus 
gos, enfi
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Narração: Bala de Prata.
Autor Rubens Fumincelli
 

Eu já não consigo 
mais sonhar.

Agora só tenho pesa-
delo.

Por causa de um 
amor...

Que me colocou prá 
escanteio.

Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

Dia 28 de fevereiro, 
PAULO CESAR VANTINI 
completará mais um ano de 
vida. É Empresário, Pro-
fessor, Técnico em Conta-
bilidade, MBA em Logís-
tica pela FAAP - Ribeirão 
Preto, Sócio-Proprietário 
do Rodo-Jaboti Transpor-
tes. Nesta feliz jornada, 
receberá cumprimentos 
festivos dos familiares, 
da esposa  Drª   Rosange-
la Maria de Biasi Vantini 
e dos fi lhos MATHEUS 
E PAULO, amigos e fun-
cionários do Rodo-Jaboti 
Transportes Rodoviários. 
FELICIDADES!

 Basta lançar apenas um olhar sobre a exótica be-
leza de Maiara Seabra (24), para compreender todo 
seu encanto e saber que ela tem tudo para arreben-
tar. A modelo é da cidade de Ribeirão Preto, cursa 
Administração e foi descoberta aos 16 anos de idade.
Em seu currículo possui diversos trabalhos, inclu-
sive vários editoriais de moda para revistas. A bela 
é dona de 1,80 de altura e integra o casting R.offi ce 
Models. Vamos fi car de olho nela! Foto: Jeff Porto

MADE IN BRAZIL

RAFAEL TOFANI, festeje o dia 1º de março com inúmeras re-
novações, esperanças, surprêsas, alegrias e inúmeras felicidades. 
PARABÉNS!

SELSO KOOP, tua existência é feita de conquistas e realizações. 
O que dá razão com inúmeros signifi cados em mais um aniversário 
no dia 04  de março. PARABÉNS!

CACÁ NAKAGI, que o dia 03 de março, seja eternizado, insubs-
tituível e indispensável para a sublime existência de harmonia e 
paz. FELICIDADES!

BRUNO PASSOS GIAMPIETRO, que esta comemoração do dia 
01/03, lhe traga dias esplêndidos, cheios de paz, harmonia e a cer-
teza de um futuro promissor e feliz. PARABÉNS!

ANDRÉ MARCOM... nesta comemoração existencial, a pre-
sença da solidariedade, agradáveis surpresas, forças renovadas, 
momentos marcantes e felizes, cheios de harmonia. PARABÉNS 
PELO DIA 27 DE FEVEREIRO.

PATTY PAGLIUSO MICHELETTO... que o dia 28 seja cheio 
de gratidão em abundância e dádivas dos céus para enriquecer sua 
vida com amor, amizades, saúde, sucesso e paz. FELIZ ANIVER-
SÁRIO!

Rafaela Cappato, estudante do Colégio Maria 
de Jaboticabal, é  APROVADA  na Faculdade 
Estácio UNICEB de Ribeirão Preto. Cursará 
ENGENHARIA AMBIENTAL, sua grande pai-
xão, o Meio Ambiente... Receba os Parabéns de 
seus pais, irmãos, avós, tios, sobrinhos e  ami-
gos, enfi m de toda família Cappatto.
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métodos 
o dia a dia de crianças mais dinâmico 
e interativo. O que muitas pessoas não 
sabem 
ser 

Modifi

D E C L A R A Ç Ã O
 Adolfo Pavanelli Neto, abaixo assinado, representante le-

gal e presidente do CENTRO ESPÍRITA CARIDADE E FÉ, estabe-
lecida nesta cidade de Jaboticabal - SP, na Avenida Pintos nº. 1110, 
Bairro Sorocabano, inscrita no CNPJ sob nº. 50.387.091/0001-38 
e Inscrição Estadual nº. 391.012.988.113, comunica o extravio da 
notas fi scais Modelo 1 nº. 051 a 100.   

                    
 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Adolfo Pavanelli Neto

ROBER-LUX DO BRASIL 
LTDA - EPP torna público que 
recebeu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Opera-
ção N° 52001874, válida até 
22/02/2018, para Produtos de 
Limpeza e Polimento; Fabri-
cação de à RUA BERNARDO 
MORELLO, 250, JARDIM 
GRAJAÚ, JABOTICABAL/
SP.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – 
PMDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO 
MUNICIPAL DO PMDB MULHER

     A Presidente da Comissão executiva do PMDB Mulher 
de Jaboticabal, nos termos do artigo 12 do regimento Interno do 
PMDB Mulher,  convoca  todas as eleitoras fi liadas ao PMDB - 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, neste 
município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PMDB MU-
LHER, que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2016, com iní-
cio às 9 horas e encerramento às 11 horas, na Câmara Municipal, 
Rua Barão do Rio Branco, n° 765, nesta cidade, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1. Abertura dos trabalhos da Convenção;
2. Eleição do Diretório Municipal do PMDB Mulher, com-

posto de 9 (nove) titulares e de 2 (duas) suplentes;
3. Eleição do Conselho de Ética e Disciplina Municipal;
4. Eleição das Delegadas titulares e suplentes à Convenção 

Estadual do PMDB Mulher;
5. Eleição da Comissão Executiva Municipal;
6. Eleição do Conselho Fiscal Municipal;
7. Proclamação dos resultados e posse das eleitas;
8. Encerramento.

Jaboticabal, 24 de fevereiro de 2016.

Stella Maris Fava 
Presidente da Comissão Provisória do PMDB Mulher de Jaboticabal

MACC MÁRMORES E 
GRANITOS LTDA – EPP, 
torna público que rece-
beu  da CETESB a Reno-
vação da Licença de Opera-
ção nº 52001883, válida até 
26/02/2019   para fabricação 
de Artefatos de Pedras  De-
corativas (ardósia, São Tomé, 
Granito etc.), à Avenida Major 
Hilário Tavares Pinheiro nº 
2.555, Distrito Industrial Car-
los Tonanni, Jaboticabal - SP.

SERRALHERIA ARTÍS-
TICA SISTO LTDA.- ME, 
torna público que recebeu 
da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação 
nº 52001878, válida até 
25/02/2020 para Serralheria 
(exceto esquadrias) à Rua 
Dr. Euclides Silveira Cam-
pos, nº 150 e nº 151, Parque 
Jaqueline – Jaboticabal - SP.

A.DE ARAUJO  ME, torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação Nº 52001844 para FABRICAÇÃO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS, sito à Avenida 
Jaime Ribeiro, 319 - Box 9 - Bloco B - Vila Serra, CEP: 14883-
125, Jaboticabal/SP.
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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.)

Jogos, brincadeiras e distrações são 
métodos bastante utilizados para tornar 
o dia a dia de crianças mais dinâmico 
e interativo. O que muitas pessoas não 
sabem é que a alternativa também pode 
ser aplicada aos animais de estimação. O 

Modifi car o ambiente é alternativa para tratar monotonia canina
enriquecimento ambiental, que consiste 
em uma série de novidades que modifi -
cam o espaço físico ou social dos pets e 
promove melhorias na qualidade de vida, 
é uma opção para driblar a monotonia vi-
vida por eles. “Essa técnica proporciona 
desafi os parecidos com os encontrados na 
natureza, nos quais o animal expressará 
seu comportamento natural, gerando no-
vos estímulos”, afi rma Mariana Amâncio, 
médica veterinária da UCBVET Saúde 
Animal.

De acordo Mariana, a modifi cação do 
ambiente pode ser feita por meio da in-
trodução de elementos originais, simples, 
criativos e de fácil interação no local 
onde o cão passa a maior parte do tempo. 
“Como o enriquecimento ambiental cria 
condições para desenvolver comporta-
mentos naturais, o seu amigo estará em 
harmonia e lhe transmitirá tal sentimento. 
Além disso, ele desenvolverá maior capa-
cidade física e mental, se mantendo mais 
relaxado e menos destrutivo”, afi rma.

Passatempo

 Os pets que passam muito tempo 
sozinhos acabam não gastando a energia 
que deveriam e podem apresentar algu-
mas alterações de comportamento, como 
excesso de latidos, uivos, destruição de 
móveis, estresse, ansiedade, depressão e 
gestos repetitivos - andar de um lado para 
outro, correr atrás do rabo ou em círculos. 
“Uma das atividades que mais entretém 
os cachorros é a de roer e destruir. Despe-
daçar uma bola ou destruir um coco verde 
são excelentes passatempos para eles. Os 
ossinhos também são uma ótima pedida”, 
ressalta Mariana.

Outro exemplo de modifi cação do 
ambiente, segundo a médica veterinária, 
é estimular o pet por meio de brincadeiras 
como a busca por alimento. “Esconder 
petiscos e incentivar o seu cão a procurá-
los é uma atividade bem interessante. Aos 
poucos difi culte os esconderijos e, com o 
tempo, ele fará uma busca em cada canto 
do seu espaço para encontrar a recom-
pensa. Seu pet adorará”, afi rma. Mariana 
ainda lembra que existem brinquedos de 

borracha resistentes, com o interior oco, 
que são feitos para guardar os petiscos e 
entreter os cães. “Conforme o cachorro 
rodar e empurrar o brinquedo, os petiscos 
cairão pouco a pouco pelos buracos que o 
produto possui”, conta.

Tipos de enriquecimento
 Segundo Mariana, são cinco os prin-

cipais tipos de enriquecimento ambiental 
– Alimentar, Físico, Sensorial, Cognitivo 
e Social. Eles envolvem, por exemplo, 
brincadeiras com a comida, como a caça 
de alimentos de diferentes maneiras, evi-
tando a previsível refeição no pote de ra-
ção. Com a ajuda de objetos, cria-se um 
espaço adequado para cada animal, com 
obstáculos, esconderijos, lugar para es-
calar, se esconder, entre outros. Também 
produzem recursos e situações que agu-
çam os cinco sentidos dos animais e esti-
mulam a parte intelectual (concentração, 
raciocínio e memória). Por fi m, promo-
vem a interação com animais da mesma 
ou de outras espécies, assim como na na-
tureza, sob supervisão e com segurança.

O Centro Universitário Moura Lacer-
da, que possui câmpus em Jaboticabal, 
oferece a seus alunos, em 2016, uma 
nova plataforma que tornará mais ágil e 
conectada a vida acadêmica. Os univer-
sitários têm acesso, desde fevereiro, ao 
Moura Lacerda Mobile, aplicativo desen-
volvido para smartphones que possibilita 
a consulta de informações importantes, 
como notas, frequência, diário de aulas 
dadas pelos professores, entre outras. A 
ferramenta está disponível nos sistemas 
Android e iOS gratuitamente.

De acordo com o coordenador de Co-
municação da instituição de ensino, Fer-
nando Mello, atualmente, 47% dos aces-
sos ao portal do Centro Universitário são 
feitos por meio de dispositivos móveis. 
“Esse dado chama a atenção para o espa-
ço que os celulares ganharam, e notamos 
que era necessário investir em uma nova 

Moura Lacerda lança aplicativo de gerenciamento da vida acadêmica
tecnologia que facilitasse a vida dos estu-
dantes”, afi rma. O Moura Lacerda Mobi-
le foi desenvolvido pela Agência Pulso, 
de São Paulo.

Como funciona?
Ao baixar o aplicativo, o usuário fará 

o login utilizando seu código de aluno e 
senha já cadastrados no sistema acadêmi-
co da instituição. Também será possível 
confi gurá-lo para que ele envie, via Push-
Notifi cation, lembretes institucionais, 
como datas importantes, eventos e reca-
dos do Moura Lacerda. “A ideia principal 
do software é inserir ainda mais a insti-
tuição no universo do aluno, que sempre 
está ligado às novas tecnologias, além 
de dar feedbacks com maior facilidade 
e dinamismo”, conclui Fernando Mello. 
Quem não optar pela ferramenta móvel 
poderá acessar as informações acadêmi-
cas normalmente pelo desktop.

A TERCEIRA VISÃO – ANO IV DA 
NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

É com a mais alta esperança e ternu-
ra, que venho com o maior sentimento de 
paz, emitir meus pensamentos acerca da 
vida que nos anima a partir do momen-
to da nossa criação, este é um pequeno 
ensaio de como estudarmos o lençol cós-
mico e o estado vibracional de cada con-
glomerado de moléculas que é o conjunto 
de um ser espiritual.

Como todos sabem, fomos criados 
pelo PAI CELESTIAL para desfrutar do 
mundo universal, onde compartilhando 
com a beleza sublime, DEUS quis repar-
tir sua magnânima obra. Por isso ideali-
zou a criação de algo tão sublime quanto 
ELE, para que sua benevolência se fi zes-
se imorredoura e sentisse na plenitude, 
tudo disposto para sua sensibilidade pri-
mordial conquanto é uma plêiade da mais 
elevada pureza  cósmica.

Para que esses sentidos se desenvol-
vessem é que numa eclosão transcenden-
te dispôs para a livre captação da sibilina 
acomodação, ao mesmo tempo em que 
soltando-se ao léu das energias cósmicas, 
pudessem tais moléculas nadarem pela 
imensidão do Universo e assim, desde 
que essas moléculas lhes são a própria in-
terligação, podem num vai e vem dentro 

ESTUDANDO O LENÇOL CÓSMICO 
do mais perfeito deslocamento, se situa-
rem adequadamente em cada “canto” dos 
fi lamentos cósmicos.

Essas moléculas agregadas de tal for-
ma, reunidas dentro de uma vibração que 
é a essência do Tudo, consubstancia a 
que, nasça daí um “algo” que individual-
mente perceba tudo aquilo que lhe trans-
corra em sua própria vibração.

E nesse sentido das coisas, delineou-
se de modo transcendental a aglutinação 
das moléculas, que originariamente tam-
bém são vibrações intrínsecas à sua pró-
pria essência.

A essa conglomeração de vibra-
ções, consubstanciou então a preexis-
tência de uma das mais transcenden-
tes formas vibracionais que DEUS na 
sua plenitude poderia conceber: SER, 
UNO, SOLITÁRIO, QUE VIBRA IN-
VERSAMENTE PROPORCIONAL 
AO MEIO AMBIENTE CÓSMICO 
SIDERAL, gerando assim a CON-
TRAPARTIDA DO SENTIR E TAM-
BÉM O DE VER, E MAIS AINDA, A 
ABSORÇÃO DAS DEMAIS OSCI-
LAÇÕES FREQUENCIAIS DAS ON-
DAS ENERGÉTICAS.

Como não poderia deixar de ser, nos-
so Criador desvelou-se aquele ser numa 
eclosão iônica de infi ndáveis seres por-
que a solidão não está inerente ao próprio 
sentimento DIVINO.

Tal como uma concha cada ser vai 
então, se deslocando pelo lençol energé-
tico, no qual, para sua real solidifi cação, 
necessita passar por todas as frequências, 
às quais, sendo o arresto de DEUS, impe-
le a uma deslocação contínua, pois o mo-
vimento também é intrínseco ao TODO.

Daí as diversas condições a que o ser 
que agora somos nós, ou cada um de vós, 
pois que seu estado tende a se situar em 
frequências diversifi cadas, que é exata-
mente a escala do Empreendimento Su-
perior.

Por isso, bilhões de seres se entrevê-
em. Se sentem. Mas nenhum de todos 
eles, consegue sentir o que o seu próximo 

sente, na acepção lógica da palavra.
Assim, a individualidade está preser-

vada, já que cada conglomeração de mo-
léculas que formam um ser oscilando e 
vibrando em ininterrupta movimentação 
sempre contrária em relação ao próximo 
e assim sucessivamente, impede que cada 
um absorva essencialmente o que o pró-
ximo esteja “sentindo”.

Cada ser pode “ver” como aparente-
mente lhe é característico o sentir do seu 
próximo, de acordo com a oscilação de 
onda que lhe for intrínseca no momento, 
porém, o verdadeiro estado de sensação, 
jamais em seu ser se poderá “sentir” o 
“sentir” do seu próximo, seja ela a sen-
sação,  qual for.

Convém salientar, porém, que essa 
sensação “insentida” pelos seres entre si, 
SÃO SENTIDAS PELO NOSSO CRIA-
DOR QUE É A ESSÊNCIA DO TODO.

Quando então esses seres vão se des-
locando pelo LENÇOL ENERGÉTICO 
CÓSMICO vão adquirindo um progresso 
cada vez mais vibrante, sempre ascensio-
nalmente.

Chega-se portanto, um ponto essen-
cial da absorção de sensações em que 
o ser se “sente”, daí afl orar o belíssimo 
estado vibracional cujo ponto possibili-
ta a auscultação que se lhe vem à tona, 
tornando-se então um ser espiritual, que 
afl ora juntamente com sua própria cons-
ciência.

Está aí, nesse ponto, iniciado mais 
uma etapa essencial no ascendente vibra-
cional de sua caminhada para o descor-
tino de sua própria clareza de ABSOR-
ÇÃO DE SENSAÇÕES CÓSMICAS.

Nenhuma criatura de Deus está imune 
de conseguir a MAIS ALTA VIBRAÇÃO 
CELESTIAL.

Depende  do modo como cada ser 
agora CONSCIENTEMENTE Espiritual, 
querer vibrar com mais ou menos oscila-
ção.

Assim é a Lei Cósmica.
Este é um pequeno ensaio de como 

estudarmos o Lençol Cósmico e o esta-

do Vibracional de cada Conglomerado 
de Moléculas que é o conjunto de um ser 
espiritual.

A essência desta dissertação está 
intrinsecamente contida num estado vi-
bracional, cujo entendimento, cada qual 
deve esforçar-se por oscilar na mesma 
frequência, para sentir toda esta linha-
gem de Entendimento Cósmico, ao qual 
também, todos estamos alinhadamente 
envoltos e envolvidos nas Ondas de Fre-
quências Cósmicas.

Dentre o envolvimento do Mais 
Alto estado vibracional que as ondas 
oscilantes estão em pleno giro de extre-
ma velocidade, na situação em que vos 
encontrais, que também é um Estado 
Vibracional, estando numa determina-
da frequência de uma Escala Infi nita, 
só podemos ensejar algo de útil nestas 
ilustrações, de muito longe um peque-
no relance do “sentir” compreendê-la, 
pois as palavras tanto escritas quanto 
faladas, estão situadas num ponto de 
vibração em circunstâncias primárias 
ao “sentir” de cada um, apesar de que 
cada qual, aqui vibrando, é porque está 
analogamente circunspecta à estas osci-
lações.

Somente o aceleramento desta onda 
frequêncial de vibrações, colocá-lo-á em 
outra esfera, na qual, vibrando na mesma 
frequência, haverá a possibilidade em pu-
xar de baixo, e sentir as novas sensações 
às quais possibilitar-lhe-á a nova percep-
ção de um próximo pressentimento da 
próxima esfera.

Vou permanecendo nestas considera-
ções.

Fiquem na Paz do Nosso Criador, 
DEUS PAI TODO PODEROSO e do 
Nosso Amado Mestre JESUS – O Pere-
grino de Nazareth.

RAMATÍS
Mensagem canalizada por José Au-

gusto de Paula –  Núcleo Ascensional  
“Amor ao Próximo” – 25/05/2000.

LUZ & PAZ
Visite o site: www.aterceiravisao.

com.br

O Sebrae-SP, em parceria com 
a Prefeitura de Jaboticabal, rea-
lizada a Semana do Varejo 2016. 
O evento oferece informação para 
futuros empreendedores interessa-
dos em um novo negócio ou mes-
mo para aqueles que já estão no 
mercado e sentem a necessidade 
de se reciclarem.

“O empreendedor tem papel 
importante na reconstrução eco-
nômica do país. Uma boa idéia ou 
solução para um simples proble-
ma podem trazer frutos e conse-
quentemente gerar renda e novos 
empregos. O PAE (Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor) da 
Prefeitura está ao dispor de todos 
aqueles que querem abrir um novo 
negócio”, declara o prefeito Raul 
Girio.  

“O Sebrae oferece palestras 
e um novo conceito que é a Loja 
Modelo. Uma carreta que apresen-
ta um formato de comércio, com 
informações importantes aos inte-
ressados”, acrescenta o secretário 
municipal de Indústria, Comércio 
Turismo, Sérgio Nakagi.

As palestas – A primeira pales-
tra trata do Futuro do Comércio, 
NRF 2016, maior evento de vare-
jo no mundo que reuniu em Nova 
York, milhares de executivos to-
madores de decisão, durante os 
quatro dias de  palestras sobre 
atualização de tendências, tec-
nologias e soluções. Presente no 

Semana do Varejo oferece palestras e projeto de loja modelo

 Evento acontece de 8 a 10 de março

evento, o consultor Gustavo Car-
rer acompanhou a Missão Inter-
nacional e estará em Jaboticabal, 
no dia 9 de março, às 18 horas, na 
Associação Comercial, Industrial 
e de Agronegócios de Jaboticabal 
(Aciaja), tratando sobre o assun-
to.

No dia 10 de março aconte-
ce a palestra “Inove para Ganhar 
Mais”. No encontro serão apre-
sentados projetos  para diversos 
segmentos da cidade, como o co-

mércio de vestuário (roupas, cal-
çados e acessórios), de material 
de construção (materiais básicos 
de construção, hidráulica, elétrica, 
tintas, piscinas, pisos, cerâmicas, 
acabamentos, luminárias, ferra-
gens e ferramentas), serviços de 
beleza (cabeleireiro, manicure e 
esteticista), serviços automotivos 
(ofi cinas mecânicas e auto elétri-
cas) e indústria de construção civil 
(artefatos de concreto, indústria de 
móveis, marmorarias, serralherias 

e indústria de  argamassa)
Além das informações, os inte-

ressados recebem um acompanha-
mento do Sebrae por um período 
de aproximadamente dois anos, 
com início em março de 2016 até 
dezembro de 2017, com capacita-
ções nas áreas de fi nanças, marke-
ting, tecnologia e acesso a merca-
dos.

Mais informações sobre a Se-
mana do Varejo pelo telefone (16) 
3203-3398.
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 A informática garante ferramentas 
importantíssimas para a formação acadê-
mica de nossas crianças. Por meio de pes-
quisas e projetos interativos, é possível 
ensinar de maneira efi ciente e divertida.

Jaboticabal já aprendeu a usar estas 
ferramentas. O projeto “Conecta Mun-
do” benefi cia 1255 alunos e em breve 
será implantado em duas novas escolas: 
nas EMEBs Senhora Aparecida e Palma 
Travassos.

“O que era apenas uma experiência se 
tornou um projeto de sucesso. Plantamos 
essa sementinha e a cada ano mais frutos 
são colhidos. De maneira interativa, nos-
sas crianças reforçam o conteúdo apren-
dido em sala de aula”, afi rma o prefeito 
Raul Girio.

Um software oferece aos alunos, des-
de as primeiras séries, conteúdo ligado 
diretamente às matérias aprendidas em 
sala de aula. Além disso, o próprio sof-
tware também disponibiliza uma rede so-
cial interna para promover a interação en-
tre alunos e professores em um ambiente 
controlado.

“As crianças vivem em um mundo re-
pleto de tecnologia. Levar a interatividade 
para dentro da sala de aula é inevitável. O 
retorno foi muito bom e desde então mais 
escolas são benefi ciadas pelo projeto”, 

Prefeitura implanta “Conecta 
Mundo” em duas novas escolas

 

Projeto complementa o ensino por meio de atividades interativas

analisa o secretário de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Cesar Esper.

Os professores do Palma Travassos e 
Senhora Aparecida vão passar por cursos de 
qualifi cação. “O ‘Conecta Mundo’ é uma 
ferramenta inovadora de aprendizagem. No 
Palma Travassos os nossos alunos de 3ª, 
4ª e 5ª séries serão inclusas. Estou ansiosa 
para trabalhar os temas propostos em sala 
de aula de maneira diferente”, ressalta a 
diretora da EMEB Palma Travassos, Marta 
Postai Bassi.

Olimpíadas – Atualmente várias ci-
dades implantaram o “Conecta Mundo”. 

Como forma de interação entre os alunos. 
A empresa responsável cria anualmente 
uma olimpíada com provas de português 
e matemática.

“Independentemente de resultados, 
a interação entre alunos é fundamental. 
O fato de representar a sua escola ou 
cidade em uma competição regional 
traz orgulho e aumenta a auto-estima 
dessas crianças, primordiais para a sua 
formação”, fi naliza o chefe de Gabine-
te da Secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Paulo Henrique Fran-
cisquini. 

Aconteceu na manhã do dia 
24 de fevereiro, no auditório da 
Prefeitura de Jaboticabal, às 20 
horas, o Congresso Técnico do 
Torneio 1º de Maio. Na reunião, 
as equipes participantes acompa-
nharam a formação das chaves e 
os detalhes sobre a competição.

“É importante que todos os 
representantes estivessem pre-
sentes no Congresso Técnico. É o 

Torneio 1º de Maio: Congresso Técnico 
Nesta edição 16 equipes participam do tradicional torneio

momento de troca de informações 
sobre a competição e defi nição 
dos quatro grupos”, informou o 
presidente da Fundação de Ampa-
ro ao Esporte, Samuel Cunha.

A competição – O torneio mais 
charmoso e tradicional de Jaboti-
cabal chega à sua 62ª edição com 
16 equipes participantes, dividi-
das em quatro grupos. Os jogos 
começam em 6 de março.

Martins Cruz, Auto Peças, Co-
merciários, Correios, CCM (A), 
CCM (B), Coplana/Sementes 
Esperança, Escriturários, Massas 
Alimentícias, Professores, Oxi-
química, Prefeitura, Total Heal-
th, Usinas Chimicas, Benedito 
Tobace e Biofarm confi rmaram 
participação no torneio.

A grande fi nal acontece em 1º 
de maio.


