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Quem subestima aproxima-se
das veredas tempestuosas

Quando se deixa o poder, é
que se conhece as

verdadeiras mazelas

Nos projetos da caridade é que
se fortalece ângulos da

caminhada

O descarte consciente ao lixo
eletrônio é um grande desafio para
os órgãos responsáveis. Em Jabo-
ticabal, a Prefeitura criou um pro-
jeto eficaz, que garante um desti-
no correto aos materiais.

Um posto de coleta foi organi-
zado. Equipamentos de informáti-
ca, televisores, videogames, câme-
ras fotográficas, entre outros, de-
vem ser levado até o Paço Muni-
cipal. “A população pode procu-
rar a caixa de descarte. A empresa
responsável pelo transporte do
lixo eletrônico fez duas retiradas,
totalizando aproximadamente uma
tonelada de equipamentos”, afir-
ma o Secretário de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente,
Sérgio Nakagi.

Recolhimento de pilhas e ba-

Descarte de lixo eletrônico prossegue em Jaboticabal

Posto de coleta foi disponibilizado no Paço Municipal

A Secretaria de Educação rea-
lizou dias 02 e 03, a avaliação edu-
cacional AVALIA, do sistema
UNO.

Cerca de 900 alunos da rede
municipal de ensino, dos 5°s e 9°s
anos, fizeram a prova.

De acordo com o secretário de
Educação, a avaliação abrangeu
não apenas os alunos, mas famíli-
as, professores e gestores, o que
permitiu oferecer um diagnóstico
mais completo sobre os fatores
que interferem na aprendizagem
dos alunos e na qualidade do en-
sino.

O objetivo também é evidenci-
ar questões referentes à gestão,

Cerca de 900 alunos participam do AVALIA

aos processos e recursos, forne-
cendo informações objetivas para

a formulação do planejamento pe-
dagógico e institucional.

No próximo domingo (07), a Pre-
feitura de Jaboticabal promove o
tradicional desfile de 7 de Setem-
bro, às 8h, na rua Rui Barbosa. Cer-
ca de 1400 pessoas participarão do
ato cívico, que homenageará os
trabalhadores jaboticabalenses
sob o tema “Terra de História Cul-
tivada na Força da Nossa Gente”.

“Desde já todos estão convi-

Nas últimas semanas, a Prefei-
tura vem realizando o recapeamen-
to de diversas ruas de Jaboticabal.
Foram mais de R$ 214 mil investi-
dos na compra de massa asfáltica,
que beneficiou vias do Colina Ver-
de, Cidade Jardim e Cohab 1.

Recapeamento recupera ruas de Jaboticabal
Foram investidos R$ 214 mil na compra de massa asfáltica

“Compramos a massa asfáltica
e, com profissionais da prefeitura,
recapeamos três importantes vias
de nossa cidade. Melhoramos a
qualidade de tráfego e a seguran-
ça de nossa população”, afirma o
prefeito Raul Girio.

Aproximadamente 9.680 metros
quadrados foram utilizados na re-
cuperação das ruas Sarah Vetora-
zo (Cidade Jardim), Comendador
Avelino Geraldes Martins Filho
(Cidade Jardim) e Onofre Frascá
(Cohab 1).

Prefeitura realiza tradicional
desfile de 7 de Setembro

Ato cívico será às 8h, antes acontece hasteamento das bandeiras
dados a comparecer ao desfile e
prestigiar o trabalho de nossas
escolas e instituições que, com
carinho se preparam para celebrar
a Proclamação da Independência”,
declara o prefeito Raul Girio.

Além dos alunos de escolas
municipais, estaduais e particula-
res, o desfile contará com a pre-
sença de membros do Tiro de Guer-

ra, Bombeiros, Polícia Militar, Es-
cola de Arte, Terceira Idade, Gru-
po de Escoteiros, projeto NACA /
SOS Esperança, Unenlar, Colégio
Técnico Agrícola, Amor Solidário,
Senac, Faculdade São Luis, VPA e
praticantes de Parkour.

Às 7h30, na Praça 9 de Julho, acon-
tecerá o hasteamento das bandeiras
Nacional, Estadual e do Município.

terias – O projeto que envolve
seis escolas municipais conti-
nua recolhendo pilhas e bateri-
as. “Aproveito para orientar a
população que ao descartar ce-

lulares, é importante retirar a
bateria e depositar no local cor-
reto, que também foi disponibi-
lizado no Paço Municipal”, fi-
naliza Nakagi

Prefeito Raul Girio acompanha desenvolvimento de recapeamento em diversas ruas

Serviços são supervisionados de  perto pelo Prefeito Municipal  Raul Gírio

Posto de Coleta no páteo da Prefeitura Municipal

Fatores que interferem na aprendizagem e qualidade/ensino

Uma Festa Cívica de suma importância para a população neste Sete de Setembro

Para celebrar a Proclamação da Independência, um desfile regado a muitas novidades
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CETERAPIA-MANUAL PARA
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DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:
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Cadê aquela mobilização popular
que deixou o governo e elite com a
barba de molho? Agora sim, seria o
momento, e não quando todo o Brasil
fixava a atenção na Copa.

As manifestações são positivas, tra-
duzem a insatisfação popular e enrique-
cem a nossa democracia. Porém, infeliz-
mente são pouco propositivas. Talvez
porque o neoliberalismo esteja nos ce-
gando diante de alternativas de Futuro.

Movimentos sociais agendaram,
para a Semana da Pátria (1 a 7 de Se-
tembro), o Plebiscito pela Reforma
Política. Cadê a mobilização de quem

É a volta do espírito ao corpo. Re-
encarnando, vamos continuar a viver.
Estamos no PLANETA  TERRA. To-
dos os acontecimentos da vida estão
ligados na ação do espírito sobre a ma-
téria. A matéria se transforma e o espí-
rito evolui, crescendo na inteligência,
adquirindo experiências, mais conheci-
mentos e maior capacidade de raciocí-
nio. A lei da evolução não falha. O pro-
cessamento das encarnações sofrem al-
terações gradativas, no tempo marcado
nas vidas sucessivas. A falta de conhe-
cimentos impõe certas exigências na-
turais, que envolve o mundo das ver-
dades eternas e gradativas, dos deveres
criados, para vencermos a ignorância,
as trevas, o mundo inferior e negativo.

TEMOS QUE ACREDITAR NA
REENCARNAÇÃO

Voltamos muitas vezes. Precisamos
evoluir, crescermos espiritualmente,
entendermos muitas verdades que são
ainda desconhecidas para uns e conhe-
cidas por outros, na luta pela sobrevi-
vência, e na continuidade da vida eter-
na do espírito. Somos eternos filhos de

Você pertence a Deus! Ele é o seu
Pai e não o colocou neste mundo por
acaso. Você é gerado, nesta vida, para
a eternidade. Foi para isso que Ele o
criou.

Em nossos tempos, os sequestros
são uma triste realidade. Quanto mais
importante for a pessoa sequestrada,
tanto maior será o valor do resgate.
Veja bem: você foi resgatado por um
alto preço: o Sangue de Jesus. Não foi
um valor qualquer, foi a vida do Filho
de Deus.

Uma vez resgatados por Deus,
precisamos assumir o resgate e a nova
vida com muita gratidão.

Seu irmão,

Você foi resgatado por um alto preço!

Pais não devem se privar de atitudes
e prazeres que fazem a sua felicidade em
prol das crianças. Muitos colocam o
bem-estar dos pequenos como priorida-
de absoluta e acabam obtendo o resulta-
do inverso: filhos infelizes e arrogan-
tes. Em uma família, os provedores pre-
cisam estar unidos, fortes e alegres para
haver harmonia. Devem ainda saber
impor limites a si mesmos e aos filhos.

 Em um teste realizado, que trazia a
seguinte pergunta: “Em uma família

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITO AMOR E
ALEGRIA, RADIANTE DE PAZ E
HARMONIA!

Desde 3.500 anos até hoje em dia,
ainda prevalece a alopatia como o mé-
todo único e principal, como se fosse o
cerne da realidade curativa que a ciência
médica acadêmica se ocupa de aplicar e
de manter em constante evidencia en-
fatizando a sua capacidade de ação como
sendo a verdadeira, única e indiscutível.

Convenhamos que alguns passos
importantes já foram dados no intuito
de utilizar a HOMEOPATIA, haja vista
uma vasta corrente de Médicos Home-
opatas atuando celeremente com a mai-
or eficácia, tendo por apoio as Farmá-
cias Homeopáticas instaladas nas cida-
des brasileiras, quiçá no Planeta, inclu-
sive as Associações Médicas Homeopá-
ticas e os cursos oferecidos na rede da

ADESÃO À SAÚDE E PAZ
I - INTRODUÇÃO À HOMEOPATIA

área médica também.
Mas o povo de um modo geral re-

corre às farmácias alopáticas tão nor-
malmente quanto quando vai às com-
pras nos supermercados.

E com isso, mais e mais pessoas vão
se intoxicando, pois os remédios alopá-
ticos de natureza química, efetua sim
um determinado efeito em sua prescri-
ção médica, porém, por outro lado, além
de ser apenas um paliativo, ainda pro-
voca efeitos colaterais, além de incon-
táveis outros problemas adversos haja
vista o histórico que é uma verdadeira
enciclopédia médica constando nas bu-
las, para livrar a indústria dos proble-
mas decorrentes.

A ilusão de se utilizar o método alo-
pático está arraigada no ego das pesso-
as, alimentado e estimulado que é pelas
propagandas veiculadas na mídia, atra-
vés das grandes indústrias e redes far-
macêuticas, cujo interesse primordial é
a obtenção de lucros exorbitantes, em
detrimento à saúde das pessoas. Isto
porque os lucros não serão exorbitantes
pelo uso do método homeopático e,
tampouco, o poder aquisitivo dos médi-
cos também seriam muito aquém do que
é hoje dentro do sistema adotado que é
o alopático. Assim, os cientistas e far-
macêuticos, também subsidiados pelo
poder econômico das indústrias, só sa-
bem “ver” o que se passa no PLANO
FÍSICO e continuam trabalhando na
busca de fórmulas mirabolantes para
combater as doenças que crassa pela ci-
vilização terrícola, pois ignoram (pro-
positalmente?) o PLANO ASTRAL,
onde residem as fontes cósmicas que dão
sustentação às correções que se fazem
necessárias ao ser humano para sua so-
brevida física em detrimento as doen-
ças.

A HOMEOPATIA É E CONTINU-
ARÁ SENDO UM DOS MEIOS MAIS
IMPORTANTES PARA QUE O SER
HUMANO POSSA ALIVIAR E ATÉ
SUPERAR SUAS DORES E SOFRI-
MENTOS. Quem usa a HOMEOPATIA

e pretende usá-la, faça-o com convic-
ção, e assistido por médicos homeopa-
tas, pois os seus efeitos são reais e ver-
dadeiros, uma vez que a atuação dos re-
médios homeopáticos se verificam na
“causa” do problema e atua no CAM-
PO ETÉRICO-ASTRAL das pessoas,
que “ainda” é invisível para o ser huma-
no, mas que já está sendo colocado em
evidencia nesta Nova Era quando então
será desnudado e levado ao nível mais
alto da escala de conhecimento, pois
afirmo que a cura de qualquer doença
está ao alcance de todos nós, uma vez
que esta se manifesta através de nossos
atos e atitudes incorretos (pela FECE-
TERAPIA podemos corrigir isso), sen-
do que para ajudar no alívio das dores
que advém desse nosso desequilíbrio,
contamos justamente com a HOMEO-
PATIA que atua diretamente onde se
iniciam os sofrimentos, ou seja, no nos-
so corpo invisível, que é de onde pro-
vêm nossas dores. A alopatia tem sua
importância para alívio imediato da dor
e aumento consubstancial dos lucros da
indústria farmacêutica, pois, para os
incautos ela realmente alivia a dor, mas,
enganosamente só faz adiar para outra
ocasião a volta dos mesmos sintomas
acrescido de outros ainda piores. A Alo-
patia é um método paliativo enquanto
a HOMEOPATIA É UM METODO DE
CURA DEFINITIVA

Homeopatia (do grego Eìïéïò +
ðÜèïò transliterado hómoios - + páthos
= “semelhante” + “doença”) é uma for-
ma de terapia alternativa iniciada por
Samuel Hahnemann (1755-1843) quan-
do em 1796 publica a sua primeira dis-
sertação. Se baseia no princípio similia
similibus curantur (semelhante pelo
semelhante se cura), ou seja, o trata-
mento se dá a partir da diluição e dina-
mização da mesma substância que pro-
duz o sintoma num indivíduo saudável.
A homeopatia reconhece os sintomas
como uma reação contra a doença. A
doença é uma perturbação da ener-
gia vital e a homeopatia provoca o

restabelecimento do equilíbrio.
No Século XVIII, SAMUEL HAH-

NEMANN, o pai da homeopatia, aliás
um Ser de conhecimento elevado do
Plano Astral Superior (espiritual) que
encarnou no plano físico do nosso Pla-
neta justamente para esse fim e   nasceu
na Alemanha, iniciando sua prática
médica em 1779. Naquela época, san-
grias, eméticos e purgantes eram recei-
tados sem nenhum resguardo. Os médi-
cos julgavam-se autoridades máximas,
acima da natureza, aliás como ainda em
nossa época isso só acontece, e não du-
vidavam de seus métodos mesmo dian-
te de desastrosas evidências do dano que
causavam. Hahnemann frustra-se pro-
fundamente com a prática médica e de-
cide abandoná-la em 1789. Um de seus
escritos reflete a angústia e o desânimo
que pousaram sobre ele naquela época:
“converter-me em assassino de
meus irmãos era para mim um pen-
samento tão terrível que renunciei
à prática para não me expor mais a
continuar prejudicando”.

Essa postura mostra sintonia com a
máxima hipocrática: “Primo nil noce-
re”, ou seja, primeiramente não preju-
dicar.

No Brasil, a HOMEOPATIA é con-
siderada como especialidade médica des-
de 1980, reconhecida pelo Conselho
Federal de Medicina, TENDO SIDO
INCLUÍDA NO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE (SUS) DESDE 2006. Ali-
ás, aproveito para alertar as pessoas
sobre essa possibilidade para que, onde
não houver esse atendimento, será o
caso de encetar uma campanha para tal.

O Reino Unido, França e Alemanha
também usam a homeopatia em seus
sistemas de saúde pública.

E assim vamos em nossa jornada da
Grande Cruzada de Esclarecimento para
levar ao conhecimento de quantos esta
coluna leem, sobre os efeitos benéficos
da Homeopatia. Continuem atentos para
as próximas matérias sobre a HOMEO-
PATIA, pois tudo o que ouvirem con-
tra, podem crer, é propaganda engano-
sa.

j.Augusto
LUZ & PAZ

Parceiros precisam ser felizes para que seus filhos também possam ser

muito pobre, o pai trabalha fora e a
mãe cuida da casa e dos filhos. Em de-
terminado dia, eles só têm arroz e um
ovo em casa. Quem deve comê-los?” A
resposta certa é: o pai! Imagino que a
maioria disse que seriam as crianças. O
pai deve comer, porque é ele quem traz
dinheiro para alimentar a família e pre-
cisa manter-se forte.

Se ele ficar desnutrido e fraco, não
poderá alimentar, vão ter problemas.

Passando para o âmbito dos relacio-
namentos amorosos, vejo que na maio-
ria das famílias, hoje, o ovo iria para as
crianças. Os pais se privam de várias
coisas importantes, sacrificam-se, dei-
xam de sair sozinhos, de comprar rou-
pas ou de viajar para dar presentes, via-
gens e colégios caros para os filhos. Ao
contrário do que muitos pensam: o sa-
crifício não vale a pena.

Quando nasce um bebê, é natural que
os pais se dediquem à ele totalmente,
pois não pode sobreviver sem isso. Mas
não devem se esquecer de que são mari-
do e mulher e de que os filhos necessi-
tam que os pais estejam bem emocio-
nalmente, até para cuidar deles. Em al-
gumas famílias, vejo crianças que dor-
mem na cama com os pais até 5, 6 anos
de idade ou ficam com a mãe e o pai vai

para o quarto da criança, causando enor-
me distanciamento entre os companhei-
ros.

Em outros casos, pai e mãe ficam
tão apaixonados pelo rebento que se
esquecem um do outro. Dizem: “Quero
que meu filho seja feliz”. Mimam a cri-
ança de uma maneira perversa, trans-
formando-a num ser arrogante.

Companheiros precisam dar atenção
um ao outro, para ficarem felizes e rea-
lizados, terem suporte emocional, vida
sexual e não se distanciarem. Muitas
vezes, é o pai quem se apropria do bebê
e compete com a mãe pelo amor do
filho. Quer fazer tudo por ele e até per-
de o interesse pela mulher. Diz que ela
trabalha demais e não sabe se cuidar. Sua
razão de viver é o filho: “Como é lin-
do, inteligente etc.”. A criança, claro,
se agarra ao pai, grita quando ele vai
embora. A mãe se sente excluída e passa
a fazer cada vez menos pela criança.

Em outros casos, é ela que se acha
insubstituível, não deixa o pai fazer nada:
“Ele não sabe fazer nada”. É obsessiva
nos cuidados com o filho. Assim, vão se
afastando e acabam se separando. Essas
disputas não são saudáveis para a crian-
ça, para a qual é mais importante ser
amada, viver em um ambiente tranqui-

lo, ter limites, ser bem cuidada sem exa-
geros.

Pai e mãe devem se dedicar um ao
outro, e ter tempo para sair sozinhos.
Nem todas as férias devem ser com as
crianças. Se o casal se ama, se é alegre,
se tem vida sexual, se sai com amigos
fica muito melhor emocionalmente e,
claro vai fazer bem para os pequenos.
Filhos tiranos também não são felizes.
Querem sempre mais e nunca estão sa-
tisfeitos. Os pais não percebem que o
que eles desejam, o dinheiro não pode
comprar: viver em uma família equili-
brada, receber amor e limites; ver os
pais felizes, juntos. Criança não tem
capacidade para tomar decisões. Os pais
devem decidir o que é melhor, estabele-
cer uma rotina, impor os limites, com-
partilhar valores. Devem dar atenção e
amor aos filhos, mas em primeiro lugar
a si próprios. Quando estão felizes e se
amam realmente, a casa com certeza
tem um clima de amor e disso virá a
felicidade da família.

E casa onde existe Amor e Harmo-
nia, respeito e valores, a felicidade alí
se instala e faz todos viverem sempre
de bem com a vida.

Maria Cappatto/Relações  Sociais

REFLEXÃO  —  PLEBISCITO  E  ELEIÇÕES

não está satisfeito com a política tal e
qual se faz hoje no Brasil?

Dizem  os alemães que política é
como salsicha, melhor não saber como
se faz. O pior, entretanto, é engoli-la
a seco, sem se perguntar que efeitos
negativos provoca em nosso organis-
mo democrático.

O Plebiscito não resultará em
imediata reforma política. Bem
sucedido, obrigará o governo e Con-
gresso a convocarem a Assembléia
Constituinte Soberana e Exclusi-
va. Soberana porque terá autori-
dade para modificar a atual Cons-
tituição no que diz respeito à nos-
sa institucionalidade política.

E por que exclusiva? Porque não
fará uma nova Constituição, como em
1988, nem será integrada pelos atuais
deputados federais e senadores. Pes-
soas serão eleitas para cuidar exclusi-
vamente da reforma política.

Em 1988, os parlamentares atua-
vam pela manhã como Congresso Na-
cional e, à tarde, como Assembleia
Constituinte. Mas se nós não nos

mexermos, nada vai acontecer.
Outro recurso imediato para

aprimorar a democracia brasileira
e torná-la mais participativa são as
eleições de 05 de Outubro. Você já
sabe em quem votar para Presiden-
te, Governador, Senador (Um por
Estado, desta vez), Deputado Fede-
ral e Estadual? E faz campanhas
para seus candidatos? Conhece
bem o Passado deles e se sente em
condições de avaliar a seriedade de
suas promessas? São compromis-
sos ou apenas demagogia?

Há muitos critérios para se esco-
lher um candidato, desde o bom domí-
nio das palavras até sua aparência fí-
sica. Do jeito que é feita a propaganda
eleitoral, muitos eleitores engolem gato
por lebre. São influenciados pelos mar-
queteiros dos salões de beleza eleito-
ral.

O meu critério é simples: voto à
luz dos valores evangélicos. Quan-
do recordo que Jesus disse que es-
tão com ele aqueles capazes de sa-
ciar quem tem fome e sede, cuidar

da saúde alheia, acolher o imigran-
te e assegurar Vida digna a quem
sequer tem roupa para vestir (Ma-
teus 25, 31-44), isso orienta o meu
voto.

Votemos pelos direitos dos mais
pobres, marginalizados e excluídos.
Porque não acredito em democra-
cia política sem democracia econô-
mica. E jamais dou meu voto a
quem considera natural a desigual-
dade social, e cujo Passado não com-
prova nenhum vínculo com os mo-
vimentos populares. Não quero um
Brasil melhor para mim. Quero
um Brasil melhor para todos.

Vamos tentar encontrar os can-
didatos, aos diversos cargos, que se
aproximem desses valores aqui ex-
postos pelo nosso caro Frei.

Não votemos com o fígado. Vo-
temos com a razão. E, sobretudo,
não votemos nulo ou branco. Isso é
nos omitirmos.

Participemos, ainda que nos
sintamos limitados a escolher ape-
nas o possível, não o preferível.

Reflexão sobre texto do escritor
Frei Beto -

A REENCARNAÇÃO EXISTE. É UMA REALIDADE

DEUS. A ignorância é a chaga da huma-
nidade. Lentamente caminhamos pelas
encarnações com múltiplas oportuni-
dades, vividas dentro dos direitos e
deveres, a serem cumpridos dentro das
diretrizes estipuladas e planificadas.
Tudo pode mudar, temos que alcançar,
em cada encarnação, pontos positivos
e um grau maior, dentro do nível de
sabedoria espiritual, na compreensão
dos fundamentos religiosos, sociais e
científicos. A vontade de aprendermos
e vencer a ignorância, é muito impor-
tante. Precisamos renunciar muitas ati-
vidades e passarmos a agir de forma
diferente, no relacionamento com nos-
sos semelhantes, principalmente com
a família. VENCER É PODER. AMAR
É UMA CONQUISTA DO ESPÍRI-
TO ENCARNADO. A HUMILDA-
DE NOS AJUDA A VENCER, ELI-
MINANDO O EGOISMO. SABER
RENUNCIAR, É FRUTO DA VON-
TADE, DA DECISÃO FIRME, DE
CARÁTER E PODER. PODEMOS
SONHAR COM OS OLHOS DO CO-
RAÇÃO, VIVERMOS COM OS
PENSAMENTOS LIGADOS EM
PRECES, AGRADECENDO A DEUS
PELA VIDA, QUE É UMA OPOR-
TUNIDADE DE SERMOS FELIZES.
DEUS É PODER, JUSTO E SOBE-
RANO. NOS CRIOU, NOS DANDO
UMA VIDA DE ESPÍRITO ETER-
NO. O TEMPO MARCA AS LEM-
BRANÇAS E SAUDADES QUE FI-
CAM GRAVADAS NO LIVRO DA
ETERNIDADE. O ESPIRITO quan-
do encarna, isola-se do passado, esque-
cendo as suas encarnações anteriores,
mas o passado está vivo, trazendo re-
cordações boas ou más. TUDO NAS-
CE COMO SEMENTES VIVAS.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido.

Dentro 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
todos 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 humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e
confirmar 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 infinita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (Carla Aparecida Araújo)

Chegou a nossa vez de dar o nosso
grito de independência, não temos
mais que aceitar o sofrimento na nos-
sa vida, nem de viver com medo. Por-
que o Senhor Nosso Deus já nos fez
muito mais que vencedores em todas
as coisas. Não precisamos mais viver
no fracasso ou na derrota. A sua inde-

A NOSSA INDEPENDÊNCIA
pendência só depende de você, to-
mar posse daquilo que Jesus conquis-
tou lá na cruz. Verdadeiramente Je-
sus tomou sobre Si todas as nossas
doenças e todas as nossas enfermida-
des. Isaías 53-4). Chega de ficar vi-
vendo de migalhas ou sobras. A bíblia
fala que quando o rei da Síria, Ben-
Hadade, pegou o seu exército para
lutar contra Israel. Ele cercou a cida-
de de Samaria. O povo ficou sem ali-
mento, ninguém entrava ou saia da
cidade, eles estavam em completa
miséria. O rei de Samaria foi falar
com o Profeta Eliseu, e perguntou
lhe: porque eles estavam passando
por tudo isso. Eliseu disse: não te-
mas ó rei. Assim diz o Senhor: Ama-
nhã a esta hora, você poderá com-
prar em Samaria três quilos e meio
do melhor trigo ou sete quilos de
cevada por uma barra de prata. O
ajudante pessoal do rei disse: mes-
mo que o Senhor Deus abrisse jane-

las no céu e fizesse cair trigo e ceva-
da, isso nunca poderia acontecer.
Eliseu respondeu: com os seus olhos
você vai ver isso acontecer, mas não
vai comer, porque você está duvi-
dando da Palavra do Senhor. Nunca
duvide da Palavra de Deus, aconteça
o que acontecer, se Deus falou, Ele é
Fiel para cumprir. Deus usou quatro
homens leprosos que ficavam sen-
tados do lado de fora dos portões da
cidade. Eles disserem uns aos ou-
tros: por que ficamos aqui sentados,
esperando a morte? Não vale a pena
entrar na cidade porque lá iríamos
morrer de fome, mas, se ficarmos
aqui, também morreremos. Vamos
então para o acampamento dos Síri-
os. Se eles nos deixar viver, ficare-
mos vivos; se nos matarem, bem, nós
vamos morrer de qualquer jeito mes-
mo. Eles deram o seu grito de inde-
pendência, não ficaram parados,
como muitos fazem diante de uma

situação complicada. Enquanto eles
estavam caminhando em direção ao
acampamento dos Sírios, Deus fez
parecer que era um grande exército.
E os sírios disseram: o rei de Israel
alugou um grande exército contra
nós, vamos fugir daqui. Os leprosos
entram no acampamento, comeram
e beberam. E voltaram para Samaria
e disseram: os sírios foram embora.
Quando o povo ouviu isso, corre-
ram para lá. O ajudante do rei estava
em pé na porta e foi atropelado pelo
povo e morreu conforme o Profeta
havia dito. (Leia II Reis. Capítulos
6-7). Esse foi um dia de indepen-
dência para eles. Hoje pode ser o
seu dia de independência. Assuma a
palavra que Deus tem falado ao seu
coração e seja livre de todas as for-
ças do mal. A vitória já é sua. Esta é
a minha oração. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107.9 das
05h30mim   às 06h30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
catedral_dopovodedeus@hotmail.com



GRUPO ISORECORT CONTRA-
TA PARA INÍCIO IMEDIATO, VENDE-
DOR EXTERNO PARA REGIÃO DE
JABOTICABAL COM FOCO COR-
PORATIVO. POSSIBILIDADES DE
GANHO ENTRE R$ 4.000,00 E R$
7.000,00 + BENEFÍCIOS.

INTERESSADOS, ENTRAR EM
CONTATO PELO TELEFONE (11)
4397-6020 (FALAR COM RODRIGO)
OU ENVIAR CURRÍCULO PARA:

 rh.rodrigo@isorecort.com.br

www.isorecort.com.br

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

Folclore:  tem origem inglesa
“Folc” que significa povo e “lore”
que significa conhecimento. Folclore
é o Conhecimento do Povo.

Em 1965, foi criado no Brasil o
Dia do Folclore, concedendo a data
do dia 22 de agosto para sua comemo-
ração. O Folclore abrange todo o co-
nhecimento do povo, suas tradições,
costumes, sua Cultura.

Nosso folclore brasileiro é rico,
temos manifestações na:

• Literatura com adivinhas,
trovas, provérbios, lendas, mitos,
crendices;

• Literatura de cordel com me-
dicina, culinária, bebidas, brinquedos,
trajes;

• Artesanato com cerâmicas,
rendas de bilros;

• Canto com cantigas de ninar,
pregões, cantos de trabalho, cantigas
de roda, coretos, desafio, embola;

• Danças dramáticas de origem
portuguesa, africana, indígena;

• Na religião Folia do Divino,
Umbanda;

• Jogo Capoeira;
• Instrumentos como Maracá,

atabaque, berimbau-de-barriga, zabum-
ba, pandeiro, afoxé;

• Brincadeiras como pega-pega,
esconde-esconde, pular corda, cabra-
cega, pião, peteca, pipa, amarelinha,
etc.

São diversas as manifestações Cul-
turais e Artísticas no folclore, porém,
todas essas manifestações, para serem
folclóricas, devem ser aprovadas pelo
povo.

POR: DAMIANA RAMOS
BOMFIM

(ESTRELINHA AZUL 4º E 5º
ANO)

ENTENDENDO AS LENDAS
A Iara
A Iara é uma linda sereia que vive

no rio amazonas, costuma tomar ba-
nho nos rios e cantar uma melodia
irresistível que atraia os homens para
dentro do rio e não voltam mais.
(POR: Thayla Concy)

O Lobsomem
A lenda nos conta de um casal que

tinha 6 filhas mulheres e quando nas-
ceu o 7º filho era um homem que quan-
do completasse 13 anos, numa noite
de lua cheia se transformaria  em um
lobsomem. (Por: Diego Rodriguês)

DIA 22 DE AGOSTO/DIA DO FOLCLORE

A Cuca
A Cuca é uma bruxa malvada, re-

presentada pela figura do rosto de um
jacaré com corpo de humano, que
possui uma voz assustadora e quando
a criança não respeita os pais, é deso-
bediente, ela leva prá casa dela. (Por:
William da Silva Aquino)

O Boto cor-de-rosa
Nas noites de festa com um poder

especial, um boto de cor-de-rosa, se
com seu jeito galanteador e falante,
aproxima-se das jovens desacompa-
nhadas, para um passeio no fundo no
rio. (por: Naian Batista da Silva)

 SACI PERERE
Negrinho de uma perna só usa ca-

rapuça vermelha e fuma cachimbo di-
vertido e brincalhão, o saci apronta
travessuras nas matas e nas casas.
Assusta viajantes, esconde objetos
domésticos , emite ruídos, assusta
cavalo e bois no pasto etc. (Por: Car-
los Eduardo Amâncio)

A MULA SEM CABEÇA
As mulheres que namoram padres,

na sexta-feira, noite de lua cheia  se
transformam em uma mula-sem-ca-
beça, que no lugar de cabeça, existe
um fogo ardente. (Por: Caio Codeco
e Guilherme Campos)

 O CURUPIRA
O curupira habita as matas brasilei-

ras, tem estatura baixa, possuí cabelos
vermelhos (cor de fogo) e seus pés são
voltados para trás. O curupira protege
as matas e os animais. (Por: Diego Vi-
nícius e Victor Rafael Galvão)

O BOI TATÁ
O Boi tatá protege matas das pes-

soas que provocam. Vive dentro dos
rios e lagos. E sai de seu habitat para
queimar as pessoas que praticam in-
cêndios nas matas. (Alessandra C. Sil-
va Janaine C. Silva)

Ajude a mudar
Com um trabalho voltado à educa-

ção e à assistência social, a Legião da
Boa Vontade (LBV) vem transforman-
do para melhor a vida de milhares de
crianças, adolescentes, jovens, adultos
e idosos em todo o território nacional.
Para manter esse trabalho e aprimorá-
lo cada vez mais, a Instituição sempre
tem contado com a ajuda de todos os
que desejam viver em um país mais jus-
to e solidário.

Por esse motivo, a LBV deu início à
edição de 2014 da Campanha Eu ajudo
a mudar!, que visa mobilizar a socieda-
de a ajudar na manutenção dos progra-
mas e campanhas socioeducacionais e,
consequentemente, contribuir para que
o Brasil vença seus grandes desafios.

No ano passado, a Legião da Boa
Vontade prestou 11.053.113 atendimen-
tos e benefícios à população de baixa
renda. O intuito da mobilização é ampli-
ar e aprimorar as ações desenvolvidas, a
fim de que mais famílias possam ter res-
gatadas sua cidadania e felicidade.

Saiba mais em www.lbv.org. Infor-
mações: (11) 3225-4500. Siga a LBV
pelo Twitter (@LBVBrasil) e pelo Fa-
cebook (LBVBrasil).

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 06 DE SETEMBRO  DE 2.014



PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

Segundo a Wikipédia, a emoção está
associada ao temperamento, personali-
dade e motivação. A palavra deriva do
latim emovere, onde oe- (variante de
ex-) significa ‘fora’ e movere significa
‘movimento’. É a reposta instintiva que
temos quando passamos pelas diversas
situações de vida. Sem as emoções, as
pessoas não percebem significado nos
acontecimentos. A emoção nos motiva
a agir. Por exemplo, você reclamará de
um produto que lhe foi entregue com
defeito se sentir um mínimo de indigna-
ção e raiva por isso. Você só estudará
para um concurso se for capaz de sentir
orgulho de suas conquistas. Raiva, tris-
teza, medo e alegria fazem parte do gru-
po de nossas emoções fundamentais,
mas há uma grande lista de variáveis,
como por exemplo: Medo intenso =
pavor, Medo insuportável = pânico,
Medo leve = apreensão, Medo modera-
do = preocupação, Medo constante =
ansiedade. Vemos que a bíblia diz a res-
peito das emoções; Enganoso é o cora-
ção, mais do que todas as coisas, e
perverso; quem o conhecerá? Jeremi-
as 17:9, ou seja, as emoções segundo a
bíblia nos enganam, e se fazermos a pro-
va veremos isso. Quantas paixões, ne-
gócios, amizades, crenças levadas pela
emoção e no final quando “caímos na
real” notamos que fomos enganados!
Mas é claro que nem tudo que sentimos
nos faz mal, mas é necessário entender
que as emoções devem ser controladas

EMOÇÕES Parte 1. Você é guiado pela emoção ou pela razão?
e não elas nos controlarem. As emo-
ções podem ser destrutivas. Nada é es-
sencialmente bom ou ruim, o que faz
algo ser prejudicial é a desproporção,
ou seja, “tudo o que é demais (ou de
menos) faz mal” – já diria minha avó.
Um pouco de raiva, medo, vai te prote-
ger e ajudar a reagir na hora certa, mas
muita raiva fará com que a outra pessoa
reaja também com raiva e não lhe ofe-
recerá o que é justo. Quando estas emo-
ções são desproporcional, você terá re-
ações inadequadas e ao contrário do que
pensa, não terá mais resultados se agir
mais intensamente. Por exemplo: você
quer conquistar uma determinada pes-
soa, e para tal usa todas suas emoções,
irá comprar presentes, mandar bilhe-
tes, convidar para sair. Mas se você for
“intenso demais”, vai agir como um per-
seguidor e assustará a pessoa. O que pou-
cos percebem é que emoção vicia (se-
gundo a psicologia). A adrenalina dos
esportes explica porque muitas pessoas
acabam com seu próprio corpo ao pra-
ticarem excessivamente atividades es-
portivas, que deveriam ser saudáveis.
Como uma dose de emoção é muito
gostosa. Até mesmo as negativas. Vai
negar que há tantos filmes de terror, e
filmes policiais com assassinatos à toa?
As pessoas gostam de passar medo, sus-
to, raiva, etc. Mexe conosco. Mas quan-
do alguém leva uma vida vazia demais,
ela acaba contando apenas com estas
emoções para conseguir se sentir vivo e
passa a perseguir toda e qualquer míni-
ma oportunidade, para sentir algo den-
tro de si. É por isso que tem aquelas
pessoas que, a cada semana, querem ca-
sar com o rapaz (ou a moça) que acabou
de conhecer. É por isso que tem gente
que sai do carro e desfere ameaças a
ocupantes do veículo que lhe deu uma
leve fechada no trânsito. Outra tradu-
ção do texto citado nos traz a luz do
conhecimento, por que explica que o
coração é desesperadamente cor-
rupto. Isso se percebe muito claramen-
te em pessoas que possuem transtorno
bipolar. Estas pessoas são muito inten-
sas, ora alegria intensa, ora depressão
intensa. É muito comum que suas famí-

lias até resistam à sua melhora – im-
pressionante. Mas apesar de se trata-
rem e colaborarem com o tratamento,
acaba provocando reações nas pessoas
que sofrem deste mal quando estes apre-
sentam melhoras e estão mais equili-
brados – não gostam de verem a pessoa
menos intensa, não veem que isso sig-
nifica melhora. Para muitos que sofrem
desta intensidade, existem técnicas ab-
surdas como: aprender a gostar do “cin-
za”, pois estas pessoas se acostumaram
a conviver apenas com as “cores for-
tes” da vida e não consideravam que
vale a pena, e não reconheciam o valor
da harmonia, da paz, do equilíbrio. Uma
das técnicas de conquista é oferecer si-
tuações com fortes emoções para co-
nectar-se com as pessoas. Por exem-
plo, se você estiver paquerando uma
pessoa, melhorará suas chances de con-
quista se convidá-lo para assistir a um
filme que mobilize muitas emoções, ou
levá-la a um lugar que ela goste muito,
que lembre sua infância ou algo com
muito significado para ela. Jesus expli-
cou também o que as emoções são ca-
pazes de fazer quando não controladas.
Mas o que sai da boca procede do co-
ração; e é isso o que contamina o ho-
mem. Porque do coração procedem os
maus pensamentos, homicídios, adul-
térios, prostituição, furtos, falsos teste-
munhos e blasfêmias. São estas as coi-
sas que contaminam o homem; mas o
comer sem lavar as mãos, isso não o
contamina. Mateus 15:18-20  Ou seja,
as emoções não controladas nos levam
a fazer coisas que, depois quando passa-
das, nos levam ao remorso. Deus saben-
do disso, avisou a Caim quando não con-
seguia controlar a emoção da rejeição,
já que a oferta do seu irmão foi aceita e
a sua não. Caim sentiu tanta rejeição
que gerou a raiva e a raiva o levou a
matar seu irmão. Veja o que Deus disse a
ele: Então, o Senhor perguntou a
Caim: Por que te iraste? E por que
está descaído o teu semblante? Por-
ventura se procederes bem, não se
há de levantar o teu semblante? E
se não procederes bem, o pecado
jaz à porta, e sobre ti será o seu

desejo; mas sobre ele tu deves do-
minar. Gênesis 4:6-7 A emoção exis-
te para memorizarmos fatos. Você se
lembrará melhor das situações que fo-
ram envolvidas com maior carga emo-
cional. Por exemplo, quem se lembra
do dia anterior do casamento? Ninguém,
mas todos se lembram do dia do seu pró-
prio casamento. Por quê? Porque foi
carregada de emoção, pessoas dando os
parabéns, o nervoso de subir ao altar,
pensamentos sobre o futuro, tudo isso
deu o colorido certo para que este dia
ficasse em sua memória. Então uma
dica: Quer ser lembrado? Ofereça emo-
ções. Sim, seremos lembrados por
emoções boas ou ruins. Quais você tem
usado para ser lembrado na vida das
pessoas que estão próximas a você?
Cada explosão emocional, seja ela de
raiva, tristeza, medo, etc demonstra
que um “gatilho” foi acionado. Algo
foi visto, ouvido ou percebido, que
acionou lembranças negativas. Alguns
dizem “não suporto quando ele fala
desse jeito comigo”, mas se você per-
guntar às pessoas próximas, elas vão
dizer que o jeito que esta pessoa fala,
não é nada de tão ruim. Então, porque
alguns ficam transtornados com algu-
mas coisas, mas não afeta outros?
Porque estes tem em sua história de
vida vivências que as deixaram fragi-
lizadas. Estas vivencias podem incluir
um pai que foi abusivo, uma situação
de vergonha na infância ou qualquer
outra coisa que tenha deixado uma
marca. O mal sabendo disso, sempre
nos tentará pelas nossas emoções, e o
apóstolo Tiago cita: Cada um, po-
rém, é tentado, quando atraído e
engordado pela sua própria con-
cupiscência; então a concupiscên-
cia, havendo concebido, dá à luz o
pecado; e o pecado, sendo consu-
mado, gera a morte. Não vos en-
ganeis, meus amados irmãos. Ti-
ago 1:14-16.  Na semana que vem:
Como Controlar e Superar as Emo-
ções, e sobre este assunto você pode
me ouvir das 8 ou às 11 da manhã pela
107.9 FM ou pelo site;
www.programapalavraviva.com.br.

  “O Kennedy certa vez disse: não
perguntes o que a Pátria pode fazer por
ti, mas o que tu podes fazer por ela” e
como fazem por ti te usurpam.

    A Pátria é o conceito de lar de
todos aqueles que habitam uma Nação.
É o lugar da gente, no caso nossa gente
que deve irmanar-se com um verdadei-
ro sentimento nacionalista de fins co-
muns que visem um desenvolvimento
sócio, político, cultural, econômico jus-
to e digno para todos que se abrigam sob

P/ Prof. João Pito

SALVE Ó PÁTRIA NO TEU DIA QUE OS VERDADEIROS Brasileiros Honram

o céu da Pátria e não do Estado, o “Le-
viatã” opressor e corrupto.

    Todo este amor, respeito e cultu-
amento às coisas da nossa terra, do nos-
so povo, devem ser conscientes, se ufa-
nismo ou pessimismo, ou qualquer ou-
tro sentimento, sem exaltação racial ou
racismo, que em nada dignificam o sen-
tido Pátria, Povo ou Nacionalidade.

    Todos os povos que que assim se
consideram, tem seus marcos e bases
históricas, tem seus ídolos e seus heróis
preservados e respeitados como meio e
fins do seu patrimônio patriótico que
servem para marcar rumos vitoriosos
para o futuro. O respeito está acima de
qualquer ideologia ou sanha irracional
de críticos que só tentam destruir vultos
sem nada e nunca terem criado algo a
não ser raiva, inconformismo a marca
do seu niilismo e quase sempre no ano-
nimato.

    A Pátria é a casa daqueles que so-
nham com dias melhores para si e seus
semelhantes, sem qualquer tipo de xe-
nofobia, deve-se buscar a felicidade dos

seus iguais sem os recalques dos que só
pensam na Pátria, dando e nunca rece-
bendo, principalmente dos “pavões” que
acham suas opiniões intelectuais e que
eles podem salvar a Pátria do povo que
é o verdadeiro patrimônio da Nação,
que a ama de verdade, apesar das injusti-
ças que seus líderes lhes impõem diutur-
namente.

    Amar a Pátria é amar a si próprio
e a todos por extensão em respeito,
solidariedade e altruísmo para todos por
igual.

    A Pátria não pode nos dar nada a
não ser seu abrigo e o direito às mesmas
oportunidades iguais para todos.

    Quem tem que cuidar e zelar para
que ela seja justa para todos, são os go-
vernantes, mas a maioria só luta pelo
seu butim e assim causam muita injusti-
ça para com o povo, ao transformarem
a causa pública, como coisa própria.

    Há alguns que querem de fato tor-
nar a Pátria mãe de todos e não madras-
ta, e que só sirva aos nepotes [sobri-
nhos do Papa], mas há outros que que-

rem até as suas entranhas, para se saci-
arem de riqueza e poder.

    O povo é o corpo vivo da Pátria
e não um mero numero estatístico nas
mãos de inescrupulosos, a maioria só
aceita a “compra de suas consciências
por que  não lhe dão a oportunidade de
ganhar seu pão com o seu suor”.

    Foi o povo quem criou o Esta-
do, para gerir a coisa publica em prol
de todos, e não o Estado que criou o
povo para explorá-lo e ter sobre ele a
visão do Leviatã opressor e vingati-
vo.

    Agora, ao te comemorarmos, fica
tranquila, qua não te culpamos pelas
dores nossas do povo “pequeno”, pois
sabemos que as injustiças não vem de ti,
mas dos teu gerentes ambiciosos e nada
humanos.

    “De que adianta ter uma grande
Pátria, se a maioria de seus governan-
tes transforma o seu próprio povo em
um estranho em sua própria casa e só
tem nome e rosto em tempo de elei-
ção”.

FESTIVAL DE TORONTO - Sai-
ba o que vai rolar no termômetro do
Oscar.

O Festival Internacional de Cine-
ma de Toronto (TIFF) é a apoteose
dos grandes eventos cinematográfi-
cos do ano. A edição deste ano sofreu
algumas baixas com a crescente riva-
lidade com o Festival de Telluride (re-
alizado entre 28 de agosto e 1º de
setembro), que abocanhou as premiè-
res de lançamentos da temporada
pré-Oscar como Wild, drama de so-
brevivência dirigido por Jean-Marc
Vallée (Clube de Compras Dallas) e
estrelado por Reese Witherspoon;
The Imitation Game, a cinebiografia
de Alan Turing estrelada por Bene-
dict Cumberbatch; e Rosewater, a es-
treia do ator/apresentador Jon Stewart
na direção. Os filmes estão na sele-
ção de Toronto, mas pela nova polí-
tica do festival, não serão exibidos
nos quatro primeiros dias do evento,
deixando o espaço de maior prestí-
gio para os títulos inéditos. Birdman,
que abriu sob elogios o Festival de
Veneza, passou por Telluride, mas
preferiu encerrar sua campanha an-
tes da estreia oficial, em 17 de outu-
bro, no mais reservado Festival de

Nova York. A mostra, que ocorre de
26 de setembro a 12 de outubro, tam-
bém exibirá com exclusividade Garo-
ta Exemplar, o novo filme de David
Fincher, e Vício Inerente, a nova par-
ceria entre Paul Thomas Anderson e
Joaquin Phoenix. Ainda que essas au-
sências sejam sentidas, o Festival de
Toronto deste ano conta com títulos
que certamente estarão no radar da
Academia de Artes e Ciências Cine-
matográficas: Men, Women & Chil-
dren, o novo de Jason Reitman (Juno,
Amor Sem Escalas, Refém da Paixão);
Nightcrawler, o candidato na catego-
ria balança do ano, com um Jake Gyl-
lenhaal 14 kg mais magro; Black and
White, drama racial produzido e es-
tralado por Kevin Costner; The The-
ory Of Everything, cinebiografia de
Stephen Hawking estrelada por Eddie
Redmayne e comandada por James
Marsh (O Equilibrista); While We’re
Young, novo filme de Noah Baumba-
ch (A Lula e a Baleia, Frances Ha) em
parceria com a brasileira RT Features;
Escobar. Com certeza algumas dessas
produções estarão aportando no Os-
car 2015.

Lançamentos
SE EU FICAR

TARTARUGAS NINJA
Sessão: 19:00 e 21:00 //

Sábado e domingo também
às 17:00 horas

Censura: Livre
Sinopse: Quando um

exército de alienígenas inva-
de o planeta Terra, as Tar-
tarugas Ninja, um grupo de
répteis especialistas em ar-
tes marciais, vai ter que usar
todas as suas habilidades
para impedir o pior.

As tradicionais marchas,
dobrados, sambas e as mais
belas páginas da música po-
pular brasileira ecoaram pelo
salão nobre da Escola de Arte
“Professor Francisco Berlingi-
eri Marino”, na quinta-feira
(28), o concerto marcou os
102 anos de fundação da Cor-
poração Musical Gomes e
Puccini.

“Esse encontro represen-
ta um importante momento
para a tradição musical de
nossa cidade. Celebramos as
várias gerações que passa-
ram pela Gomes e Puccini,
que não deixaram esse so-
nho acabar. Parabéns à nos-
sa bandinha, símbolo de nos-
sa cultura e da cidade de Ja-
boticabal”, elogia o prefeito
Raul Girio.

Em noite festiva, Gomes e Puccini
comemora 102 anos de fundação

Concerto apresentou grandes clássicos da música brasileira

Fundada em 1912 e, na
época, contava com apenas
12 componentes, que toca-

vam nas bandas Coronel Vaz
e Operária. Nomes importan-
tes como Basílio Bragiola, Ar-

thur Alemagna, José Ítalo Poli
e Gino Bassi participaram da
fundação.
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O encerramento do 4º Jogos Escola-
res do Município de Jaboticabal, acon-
teceu no último dia 29/08, e com certe-
za já deixa saudades em todos que direta
ou indiretamente participaram nestes
15 dias de jogos: 11/08 a 29/08. Desde a
abertura, até o encerramento, escolas,
funcionários, professores, alunos, pais,
equipe de organização/D.E.L., árbitros,
professores da F.A.E. e D.E.L., Prefei-
tura Municipal, Área da saúde, Honda
Escolar, COM, Departamento de Trans-
porte, Departamento de Nutrição Es-
colar, Secretaria da Educação, impren-
sa em geral, Senac-enfermagem, traba-
lharam juntos e empenhados para o su-
cesso dos Jogos em termos de organiza-
ção e participação.

Os jogos foram divididos em 02 eta-
pas na primeira fase, categorias-pré-
mirim (9/10 e 11 anos) e a categoria
mirim (12/13 e 14 anos), em ambos os
sexos. Já na segunda fase, a fase final
dos jogos, aconteceu a categoria infan-
til (15/16 e 17 anos), também em am-
bos os sexos. No total, participaram dos
jogos, 23 escolas, sendo:

11 Municipais - EMEB - Carlos No-
bre Rosa, Amadeu Lessi, Afonso Tóda-
ro, Milton Mattos Braga, Coronel Vaz,
Palma Travassos, Tereza Noronha de
Carvalho - Córrego Rico, Florassú Fer-
nandes dos Santos - Lusitânia, Paulo Frei-
re, Valter Barione e Senhora Aparecida.

09 Particulares - Colégios: Moura
Lacerda, COC, Anglo, Poligenes, Nossa

4º JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL SE TORNA A MAIOR
COMPETIÇÃO ESPORTIVA DA CIDADE, ENVOLVENDO 23 ESCOLAS E 2.000 ALUNOS

DE 09 A 17 ANOS. SUCESSO DE ORGANIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO
Senhora do Carmo, Santo André, Equi-
líbrio e Objetivo.

03 Estaduais - EE - Dr. Joaquin Ba-
tista, Professor Antônio José Pedroso e
Professor Luiz Latorraca.

Foram 118 jogos em esportes cole-
tivos: Volei, Basquete, Handebol, Fut-
sal, e Futebol Mini-Campo, sem contar
as modalidades individuais: Karatê, Atle-
tismo, Atletismo PPD e Natação (no-
vidade neste ano).

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR
CATEGORIA

CATEGORIA PRÉ- MIRIM - 9, 10
e 11 anos:

CAMPEÃO - EMEB - CARLOS
NOBRE ROSA

VICE-CAMPEÃO - EMEB - AFON-
SO TÓDARO.

3º LUGAR - EMEB - AMADEU
LESSI.

CATEGORIA MIRIM - 12, 13 e 14
anos:

CAMPEÃO - COLÉGIO MOURA
LACERDA

VICE-CAMPEÃO - COLÉGIO PO-
LIGENES

3º LUGAR - COLÉGIO EQUILÍ-
BRIO.

CATEGORIA INFANTIL - 15, 16 e

17 ANOS:
CAMPEÃO - COLÉGIO SANTO

ANDRÉ
VICE-CAMPEÃO - EMEB-TERE-

ZA NORONHA DE CARVALHO.
3º LUGAR - COLÉGIO NOSSA SE-

NHORA DO CARMO.
Parabéns a todos, pela excelente

participação, em especial ao total apoio
do Prefeito de Jaboticabal Raul Girio e
o Secretário da Educação, professor
César Esper, que não mediram esforços
para que estes jogos fossem realizados
com êxito.

Acontece neste dia 6 de setembro,
às 10h, no Ginásio do Jatubá, o lança-
mento oficial do “Atletas do Futuro”,
projeto desenvolvido pela Prefeitura,
por meio do Departamento de Esporte
e Lazer, em parceria com o SESI.

A iniciativa garante a participação
de mais de 280 crianças nas escolinhas
de basquetebol. “As aulas acontecem nas
EMEB Coronel Vaz, EMEB Afonso Tó-
daro, no Ginásio Municipal e no Giná-
sio do Jatubá. Um grande projeto que
vai tirar nossas crianças das ruas e afas-
tá-las das drogas e da violência”, afirma
o prefeito Raul Girio.

Serão beneficiadas crianças e ado-
lescentes de 9 a 17 anos. O SESI capaci-
tou os professores contratados pela Pre-
feitura, e também ficará responsável
pelos equipamentos necessários.

O Diretor do DEL, João Piffer, con-
vida os pais para o lançamento. “É fun-
damental que a população conheça de-
talhes da parceria. Para a implantação,
as crianças participantes estão passan-
do por uma bateria de exames com um
clínico geral disponibilizado pela Secre-
taria de Saúde. Espero que nossas crian-
ças aproveitem as aulas e tornem-se
grandes atletas e cidadão comprometi-
dos com sua cidade”, concluiu.

Atletas do Futuro: lançamento acontece em 6 de setembro
Projeto é uma parceria entre Prefeitura e SESI

São Paulo sediou nos dias 27
e 28 de agosto, o SP Open In-
ternacional de Jiu Jitsu. O even-
to reúne os maiores nomes da
arte suave no mundo. Represen-
tando a Fundação de Amparo ao
Esporte (FAE), Eduardo Martins
(Cabeça), conquistou a prata na
competição com kimono e ouro
lutando sem kimono.

“Me preparei para o SP Open,
mas não esperava conquistar
esse resultado. Tudo é fruto do
trabalho que desenvolvo junto
com meus alunos na FAE. Agra-
deço a todos que ajudaram nes-
se momento tão importante”,
afirma Cabeça.

De olho nas próximas com-
petições, os treinos prosseguem
na FAE. “Após uns dias de des-
canso, o foco volta para os pró-
ximos campeonatos. Me sinto
honrado em representar Jaboti-
cabal e a FAE”, finaliza Cabeça.

Jiu Jitsu na FAE – A Funda-
ção de Amparo ao Esporte ofe-
rece gratuitamente aulas de Jiu
Jitsu. Os interessados devem
procurar a secretaria do Giná-
sio Municipal de Esportes, ou
ligar para (16) 3202-0587

Atleta da FAE é campeão do SP
Open Internacional de Jiu Jitsu
Eduardo Martins conquistou o ouro em uma das categorias mais disputadas da competição

BALANÇO  PATRIMONIAL
0046 UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR UNENLAR

CNPJ: 50.387.224/0001-76
FOLHA 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2013
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
NUMERÁRIO 458,13D
BANCOS C/ MOVIMENTO – RECURSOS 20.447,63D
BANCOS C/ MOVIMENTO – RECURSOS 6.755,99D
BANCOS C/APLICAÇÃO   – RECURSOS
POUPANÇA OURO – BCO BRASIL S/A 5.630,28D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 5131-4DI500 20.471,25D
CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS A RECEBER 4.666,74D
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO 174.902,44D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                                                           45.292,78C
TOTAL DO ATIVO                                                                                                         188.039,68D
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES
OBRIG. TRABAL. CONV. CONSTR. O
SALÁRIOS A PAGAR   1.735,28C
FGTS A PAGAR 211,16C
OBRIG. TRIBUTÁRIAS – CONV. CONST.O 572,47C
PATRIMÔNIO SOCIAL
FUNDO PATRIMONIAL
FUNDO INSTITUCIONAL 175.983,49C
SUPERAVIT/DEFICIT
 SUPERAVIT/DEFICIT 9.537,28C
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUÍDO 188.039,68C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2013 con-
forme documentação apresentada.

 José Pedro Liberato do Amaral
 Função: Presidente

 RG: 7.711.479
 CPF: 963.222.508-25

 LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – ME
 CNPJ: 03.186.927/0001-56
 Maurílio Benedito Delfino
 Função: Técnico Contábil

 CPF: 028.461.048-83
 TC/RC: ISP. 158.104-0/6

DEMONSTRAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  EXERCÍCIO

0046 UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR UNENLAR
CNPJ: 50.387.224/0001-76
FOLHA000002
ENCERRADO EM: 31/12/2013
4- RECEITAS 152.253,41C

152.253,41C
RECEITAS
TOTAL DE RECEITAS 152.253,41C
(=) RECEITA LÍQUIDA 152.253,41C
(=) SUPERÁVIT BRUTO 152.253,41C
3- DESPESAS 142.716,13D

142.716,13D
DESPESAS

TOTAL DE DESPESAS
(=)SUPERÁVIT OPERACIONAL 9.537,28C
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS:
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP.E CONTRIBUIÇÕES

9.537,28C

Provisão de impostos:
Participações e Contribuições:
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:                             9.537,28C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2013
conforme documentação apresentada

 José Pedro Liberato do Amaral
Função: Presidente

RG: 7.711.479
CPF: 963.222.508-25

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – ME
CNPJ: 03.186.927/0001-56
Maurílio Benedito Delfino
Função: Técnico Contábil

CPF: 028.461.048-83
TC/RC: ISP. 158.104-0/6

UNENLAR
UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR
Sociedade Civil de Caráter Beneficente – Fundada em 19/11/1966 – decretada de Utilidade

Pública p/ Lei Municipal Nº 740 de 19/03/1979 e p/ Lei Estadual Nº 196 de 30/04/1979. CNPJ
50.387.224/0001-76

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR – UNENLAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria Colegiada, neste ato representada por sua Presidente, da União Espírita Nosso

Lar – Unenlar, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, Convoca os associados,
que nessa data são em número de 69 (sessenta e nove), em  condições de votar, para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,  a realizar-se no dia 20 de setembro de 2014, em
sua sede, na Rua Monteiro Lobato, nº1.150, Centro, na cidade e comarca de Jaboticabal, Estado
de São Paulo, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para  sua instalação, sempre no
mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 13:30
horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) em segunda convocação, às 14:00
horas com a presença de qualquer número de associados, para deliberar sobre os seguintes assun-
tos:

ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA:

1. Aprovar a programação anual da Instituição. Submetida pela Diretoria Colegiada;
2. Apreciar o relatório anual das atividades levado a efeito pela Diretoria Colegiada;
3. Discutir e homologar as contas e o Balanço aprovados pelo Conselho Fiscal do Exercício

de 2013;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
EXTRAORDINÁRIA:
1. Preenchimento de Cargo Vago de Diretor de Comunicação.

Jaboticabal, 29 de agosto de 2014.
Glaucia R.C.C. Oliveira

Presidente

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR – UNENLAR
CNPJ 50.387.224/0001-76

NOTAS  EXPLICATIVAS  DAS  DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS  DO  EXERCÍCIO  DE  2013

Nota 01 – A UNENLAR – União Espírita Nosso Lar, é uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins econômicos ou lucrativos, situada na Rua Monteiro Lobato nº 1150, Centro,
em Jaboticabal, Estado de São Paulo, que tem como finalidade estudar, praticar e propagar a
doutrina espírita, disponibilizando à sociedade auxílio material e espiritual e manutenção de
creche. Nota 02 – Inscrita no CNPJ sob Nº 50.387.224/0001-79 e no Cadastro de Contribuinte
do Município de Jaboticabal sob  nº 105.600, Fundada em 19/11/1966, reconhecida de utilida-
de pública consoante Lei Municipal nº 740 de 19/03/1968 e pela Lei Estadual nº 1962 de 30/
04/1979, possui sede própria e todo seu Ativo Imobilizado é livre todo e qualquer tipo de ônus.
Nota 03 – A Instituição é administrada por uma diretoria Colegiada. As contas são aprovadas
pelo Conselho Fiscal. Nota 04 – As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em
conformidade com  o que preceitua a NBCT 10.19 do Conselho Federal de Contabilidade. Nota
05 – No desenvolvimento de suas atividades, a Instituição observa os princípios administra-
tivos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,  da  economicidade e da eficiên-
cia. Nota 06 -  As receitas e despesas foram contabilizadas conforme do Princípio da Competên-
cia. Nota 07 – Projetos Iniciados em 2013. 1. Projeto Construindo o Amanhã – através de
convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal. Nota 08 – O Patrimônio Líquido
está constituído pelo patrimônio social, acrescido do superávit do exercício/déficit do exercí-
cio e pelos resultados acumulados, conforme disposto em seu Estatuto. Os excedentes operaci-
onais são aplicados integralmente na consecução de seu objeto social e o déficit eventualmente
apurado é absorvido pelo Patrimônio Social.

José Pedro Liberato do Amaral
Função: Presidente

RG: 7.711.479
CPF: 963.222.508-25

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – ME
CNPJ: 03.186.927/0001-56
Maurílio Benedito Delfino
Função: Técnico Contábil

CPF: 028.461.048-83
TC/RC: ISP. 158.104-0/6

UNIÃO  ESPÍRITA  NOSSO  LAR  UNENLAR
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ELZIRA  LOMBARDI  FREGONEZI  TAIAÇÚ  ME torna públi-
co que solicitou junto à CETESB a Renovação de Licença de Ope-
ração para a atividade de “Preparações Alimentícias Compostas
Homogeneizadas; produção de” sito  à  AVENIDA GENERAL OSÓ-
RIO, 747, Centro, município de TAIAÇÚ/SP.

MARIANO  &  MONTEIRO  LTDA  ME, torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação N° 52001522, válida até
29/08/2017, para a atividade de Usinagem, Tornearia e Solda,
sito à RUA COMENDADOR JOÃO MARICATO, 1.871, JARDIM
ALVORADA, JABOTICABAL/SP.

Pelo quarto ano consecutivo, vete-
ranos brasileiros da Segunda Guerra
Mundial vêm a Jaboticabal prestigiar o
Desfile Cívico de Sete de Setembro. A
cidade perdeu seu último “pracinha” em
julho do ano passado – Rubens de Stéfa-
ni, que executava a árdua missão de de-
sativar minas terrestres com a Força
Expedicionária Brasileira.

O Desfile da Pátria em Jaboticabal
se transformou em atração à parte nes-
tes últimos anos, com a grande abertura
realizada pelos veículos militares histó-
ricos e o Tiro de Guerra da cidade.

José Marino 94 anos, Orlando Pires
95 e Antonio da Motta 92, serão em-

ABANDONO DE EMPREGO

HE  ENGENHARIA  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA.,
CNPJ Nº . 62.533.278/0001-81 e  Inscrição Estadual  Nº 401.001.33.112,
sito  à  ALAMEDA  SANTOS, 455 - CERQUEIRA CESAR -  SÃO
PAULO-SP.

Comunica que o funcionário, Welson Felipe dos Santos Pedro
de Paula - CTPS 72320 - série 355 – SP., não comparece ao serviço
desde 20 de março de 2014. Vimos pelo presente informá-lo que
nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica
designado o prazo de 3 dias, a contar com a data da publicação,
para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
HE  ENGENHARIA  COMÉRCIO  E REPRESENTAÇÕES LTDA

Desfile Cívico de Sete de Setembro
barcados em Jeeps que foram usados
pelos brasileiros na Europa durante a
Segunda Guerra Mundial (1944/1945).
Estarão logo à frente do Tiro de Guerra
e serão os primeiros a desfilar, partindo
do Ginásio de Esportes pontualmente
às 08h00min e seguindo pela Rua Rui
Barbosa até a praça Nove de Julho.

José Marino, em particular, foi feri-
do pelos nazistas durante a tomada de
Montese (Itália) em abril de 1945, sen-
do condecorado com a medalha “San-
gue do Brasil”. Motta esteve no depósi-
to da FEB em Staffoli (Itália) e Pires
participou das forças de defesa do lito-
ral brasileiro.

Além dos veículos históricos, inclu-
indo Jeeps militares do período pós-guer-
ra, estarão presentes reencenadores tra-
jando uniformes de época.

Essa participação tem o apoio do
Grupo Histórico da FEB e da Associa-
ção Paulista de Veículos Militares His-
tóricos. Três dos cinco veículos pre-
sentes pertencem a cidadãos jabotica-
balenses.

Leve sua bandeira do Brasil para a
Rua e comemore a passagem desses ver-
dadeiros heróis brasileiros durante o
Desfile Cívico. É no domingo, dia 07 de
Setembro, a partir de 08h00, na Rua
Rui Barbosa.

De 8 a 30 de setembro, o Senac São
Paulo convida estudantes, profissionais
e demais interessados a participarem da
sexta edição da Jornada Senac de Ad-
ministração e Negócios. A iniciativa será
realizada em 20 unidades do Estado com
o tema central Sustentabilidade: con-
ceitos, modelos e práticas.

Inúmeras palestras e debates, sem-
pre com a presença de especialistas da
área, marcam a programação do even-
to. Tendências e novidades sobre as prá-
ticas ecoeficientes ligadas a segmentos
como administração geral, comércio
exterior, finanças e contabilidade, ges-
tão de pessoas, logística, marketing e
vendas serão apresentadas aos visitan-
tes.

Senac realiza 6ª Jornada de Administração e Negócios
Vinte unidades do Estado recebem conferências e debatem assuntos ligados à sustentabilidade

“As conferências, conduzidas por
profissionais de destaque, certamente
são uma oportunidade para aperfeiçoar
o repertório e atualizar conhecimen-
tos. Além disso, o público terá acesso a
informações sobre o vasto portfólio de
cursos de gestão e negócios do Senac
São Paulo”, comenta Naiana Guimarães,
da área de logística e comércio exterior
da instituição.

No Senac Jaboticabal, a iniciativa
será realizada do dia 15 a 22 de setem-
bro, e trará na programação palestras
que vão discutir a sustentabilidade em
diversas áreas, como Gestão de Custos
a Serviço da Sustentabilidade dos Ne-
gócios, que acontece no dia 17, quarta-
feira, às 19h30.

INBOX  PAINÉIS  ELÉTRICOS  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO
LTDA, torna público que requereu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação, para fabricação de aparelhos ou equipamen-
tos elétricos não especificados, sito à Avenida Carlos Berchieri nº
78, Centro, Jaboticabal – SP

Os interessados devem fazer a ins-
crição no Portal Senac
(www.sp.senac.br/jaboticabal) ou direta-
mente na unidade do Senac Jaboticabal,
localizada na Rua 24 de maio, 831 ou
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço:
6ª Jornada Senac de Administra-

ção e Negócios
Data: 15 a 22 de setembro de 2014
Horário: das 19h30 às 21 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Informações e inscrições:

www.sp.senac.br

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal

“Devemos amar a Jesus pela Sua gran-
deza divina, pelo Seu poder sobre o Céu
e a Terra, pelos Seus infinitos méritos,
mas também, acima de tudo, por uma
questão de gratidão.” (Santo Padre Pio
de Pietrelcina)

.....................................................................................................
Agradeço todos, o carinho a mim

dispensado no dia do meu NIVER. Va-
leu!

......................................................................
Quando nos é dada a oportunidade

de subir um degrau a mais, fique sabendo
que é para mostrar se somos o que real-
mente demonstramos, ou se é apenas
aparência, para enganar... A humildade
e consciência de cada cidadão é demons-
trada pelo seu gesto no dia-a-dia. Aque-

P/ ROSELI PEREIRA

le que nega um pedaço de pão e um pra-
to de comida, não é digno de ser admi-
rado ou cortejado em momento algum
dessa vida!

............................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkk!
A diferença entre ser sogra do genro

e sogra da nora.
Duas distintas senhoras encontram-

se após um bom tempo sem se verem.
Uma pergunta à outra:

- Como vão seus dois filhos... a Rosa
e o Francisco?

Ah! querida... a Rosa casou-se muito
bem. Tem um marido maravilhoso. É
ele que levanta de madrugada para tro-
car as fraldas do meu netinho, faz o
café da manhã, lava as louças e ajuda na
faxina. Só depois é que sai para traba-
lhar. Um amor de genro! Benza-o, ó
Deus!

Que bom, heim amiga! E o seu filho,
o Francisco? Casou também?

Casou sim, querida. Mas tadinho dele,
deu azar demais. Casou-se muito mal...
Imagina que ele tem que levantar de
madrugada para trocar as fraldas do meu
netinho, fazer o café da manhã, lavar a
louça e ainda tem que ajudar na faxina!
E depois de tudo isso, ainda sai para
trabalhar, para sustentar a preguiçosa
da minha nora - aquela pórca nojenta!

Mãe é mãe, sogra é sogra!
rsssssssssssssssssssssssssssss

CONVOCAÇÃO
CENAIC CONCLUIRÁ OS CURSOS E

ENTREGARÁ CERTIFICADOS.

CENAIC – Centro Nacional Integrado de Cursos, franqueadora
das Escolas de Cursos Livres, vem esclarecer que a unidade franqueada da
cidade de Jaboticabal, encerrou suas atividades sem mesmo comunicar
esta franquia.

Entretanto, a franqueadora informa que tomou todas as medidas pos-
síveis para solucionar as pendências dessa escola e que, concluirá os
cursos que estavam em andamento além de entregar os certificados dos
períodos cursados.

Será entregue os certificados por meio da Escola PREPARA da cidade.
Assim, através desse comunicado, CONVOCA TODOS OS ALU-

NOS, que cursavam na escola CENAIC, para comparecerem à Escola
PREPARA, munidos dos seguintes documentos: Contrato, recibos de
pagamento de mensalidades e documentos pessoais (RG e CPF), para
tratarem sobre o término dos cursos em andamento e da entrega de Cer-
tificados.

Serão oferecidas aulas com professores altamente qualificados.
O prazo para o comparecimento na Escola PREPARA a fim de esta-

belecer o horário dessas aulas é até o dia 12 de Setembro de 2014, por
isso, vá hoje mesmo.

A rede CENAIC agradece sua compreensão e aproveita para se colo-
car à disposição para tratar desses ou outros assuntos, pelo e-mail:
franquia@cenaic.com.br e também por intermédio da Escola PREPARA.

Segunda publicação

Autor: Rubens Fumin-
celli

Locução: Bala de Pra-
ta

A distância traz lem-
brança

A lembrança traz sau-
dade

A saudade só machuca
Quem já amou de ver-

dade!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!
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A Secretaria de Saúde iniciou dia
02, a segunda etapa da Campanha de
Vacinação contra HPV (Papiloma Ví-
rus Humano). Assim como na primei-
ra etapa, uma equipe visitará todas as
escolas da cidade a fim de imunizar as
adolescentes de 11 a 13 anos.

De acordo com a coordenadora da
Vigilância Epidemiológica, Maura
Guedes Barreto, em abril foram vaci-
nadas 1460 meninas, totalizando
94,77%. “Vamos às escolas para ga-
rantir que todas as jovens recebam a
segunda dose. É uma forma de garan-
tir a eficácia da vacina”, explica.

Durante as visitas às escolas, tam-
bém serão vacinadas as adolescentes que
completaram 11 anos recentemente.

HPV: É um vírus transmitido pelo

A partir deste sábado (06), os
moradores da CDHU e proximi-
dades terão muito mais entrete-
nimento em seus finais de sema-
na, através do projeto “Escola da
Família”, uma parceria entre Pre-
feitura e Governo do Estado de
São Paulo. As ações já começam
neste sábado, na EMEB Paulo
Freire, e prosseguem ao longo
do ano.

Para o primeiro dia, a Prefeitura
preparou algo especial. Os muní-
cipes receberão instruções de saú-

Saúde vai às escolas para imunizar
adolescentes contra HPV

Segunda etapa é iniciada
contato direto com pele ou mucosas
infectadas por meio de relação sexual.
Também pode ser transmitido da mãe
para filho no momento do parto. Esti-
mativa da Organização Mundial da
Saúde aponta que 290 milhões de
mulheres no mundo são portadoras da
doença, sendo 32% infectadas pelos
tipos 16 e 18. A vacina não substitui a
realização do exame preventivo e nem
o uso do preservativo nas relações
sexuais.

Hepatite A: Outra novidade apre-
sentada pela Secretaria de Saúde é a
inclusão da vacina contra Hepatite A
no calendário vacinal, a partir deste
mês. A vacinação é destinada à imuni-
zação de crianças de 1 ano a menores
de 2 anos.

EMEB Paulo Freire recebe “Escola da Família”
Atividades voltadas à comunidade começam neste final de semana

de e qualidade de vida. Além de
exames de hepatite, HIV e aferição
de pressão arterial.

“O projeto é bastante interes-
sante, pois ajuda àqueles que não
tem condições a cursarem suas
faculdades e beneficia a popula-
ção com lazer e conhecimento”,
pontua o prefeito Raul Girio.

Aos finais de semana, sempre
das 9h às 17h, os moradores po-
derão desfrutar de aulas de infor-
mática, trabalhos manuais, espor-
te e atividades ao ar livre.

A Prefeitura Municipal e a As-
sociação Jaboticabalense de Or-
quidófilos promovem, do dia 05 a
07 de setembro, na Estação de
Eventos Cora Coralina, a 31ª Ex-
posição Nacional de Orquídeas de
Jaboticabal. A abertura, no dia 05,
aconteceu às 20h.

Além de apreciar, durante a ex-
posição será possível comprar as
flores e aprender mais sobre plan-
tio e cuidados de preservação. As
visitas ao público são gratuitas.

Confira a programação com-
pleta:

Dia 05 – sexta-feira
até as 12h – recebimento das

plantas
13h – início do julgamento (obe-

decendo as normas da Coordena-
doria das Associações Orquidófi-
las do Brasil – CAOB)

das 9h às 22h – comercializa-
ção de orquídeas

20h – abertura solene com as
presenças de autoridades e con-
vidados

Dia 06 – sábado

Jaboticabal recebe 31ª Exposição
Nacional de Orquídeas

a partir das 9h – visitação pública
14h – curso de plantio e replan-

te, cuidados e prevenção de pra-

gas e doenças nas orquídeas
Dia 07 – domingo
a partir das 9h – visitação pública

15h – entrega de prêmios aos
expositores

17h – encerramento

Os contribuintes tem até 30 de
setembro para garantir 75% de
desconto em multas e juros nos
débitos com a Prefeitura de Jabo-
ticabal. Os interessados devem
procurar o Sistema Prático das 9h
às 15h. Quem não negociar os dé-
bitos pendentes terá o nome in-
cluído no SPF e SERASA.

“É a chance dos contribuintes
evitarem cobranças judiciais. Dé-

REFIS: desconto de 75% em multas
e juros vai até dia 30 de setembro
Atendimento acontece no Sistema Prático

bitos de IPTU, ISS e outros encar-
gos ou taxas, podem ser negocia-
dos. Além do pagamento à vista,
também é oferecido o parcelamen-
to dos débitos em até 120 vezes”,
afirma a Coordenadora do Siste-
ma Prático, Renata dos Santos Pi-
res da Silva.

Para mais informações, o tele-
fone de contato do Sistema Práti-
co é (16) 3209-3300.

A Secretaria de Assistência Social
em parceria com o Laboratório de
Análise e Prevenção da Violência (LA-
PREV), vinculado à UFSCAR, pro-
movem a capacitação de técnicos que
atuam no Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social (CRE-
AS).

O primeiro encontro aconteceu no
fim de agosto, na faculdade São Luis, e
contou com a participação das equipes
técnicas dos Serviços de Acolhimento
do município - Casa do Menor, SE-
CIV, Recanto Menina e do Sistema de
Justiça.

Assistência Social promove capacitação
para equipe do CREAS

Encontros abordam temas como intervenção
e prevenção da violência intrafamiliar

“O objetivo é oferecer consultoria
a psicólogos, assistentes sociais e de-
mais profissionais do CREAS sobre a
temática da intervenção e prevenção
da violência intrafamiliar, de forma a
maximizar o atendimento a mulheres,
crianças e adolescentes vítimas de vi-
olência”, explica a secretária da pasta,
Eliete Travaini.

Ao todo, serão seis encontros. O
próximo será dia 25, também nas de-
pendências da faculdade. A partir do
terceiro, apenas a equipe do CREAS
participará da capacitação afim de dis-
cutir casos específicos.

A Secretaria de Assistência
Social realizou na última segunda-
feira (01), a cerimônia de formatu-
ra dos alunos que participaram dos
cursos de Capacitação de Vigia e
Porteiro e Almoxarife.

As aulas aconteceram nos
CRAS. “Oferecido por meio do
Programa de Renda Cidadã, os
cursos capacitam as pessoas, pre-
parando para o mercado de traba-
lho. Foram três meses de duração
e já estamos com matrículas aber-
tas para os novos cursos”, afirma
a Secretária de Assistência Social,
Eliete Travaine Lopes.

Novos cursos – Estão abertas
vagas para os cursos de Técnica
de Vendas, Atendimento ao Clien-
te, Almoxarife e Atendente de Lan-
chonete. Os interessados podem
obter mais informações nos CRAS
I e II, ou na Secretaria de Assis-
tência Social.

Renda Cidadã: alunos recebem
diploma de conclusão de cursos

Alunos dos cursos de Vigia e Porteiro e Almoxarife, estão aptos para ingressar no mercado de trabalho

Pacientes que passarem pelas
unidades de saúde de Jaboticabal
receberão informações sobre a
Semana de Alerta da Síndrome
Fetal do Álcool. O objetivo é aler-
tar sobre os riscos do uso de be-
bidas alcoólicas durante a gesta-
ção, tanto para a saúde do bebê
quanto da mãe.

“Outro ponto essencial é in-
formar e conscientizar sobre a im-
portância do pré-natal”, diz a se-
cretária de Saúde, Renata Assira-
ti.

Além das unidades de saúde,
o CAPS, Ambulatório de Infec-
tologia, Serviço de Atendimen-
to aos Usuários de Álcool e
Drogas, Secretaria de Saúde, Se-
cretaria de Assistência Social,
Fundo Social e Fórum recebem
os folders explicativos da cam-
panha.

Pacientes recebem informações sobre
risco de bebidas alcoólicas na gestação A Prefeitura Municipal em par-

ceria com a AREA (Associação
Regional de Engenheiros e Arqui-
tetos) e apoio do CREA-SP con-
cluiram palestra sobre sustentabi-
lidade, que foi realizada na quinta-
feira (04), às 18h30, na sede da as-
sociação, à Avenida Carlos Berchi-
eri, n° 300.

Na ocasião, foram abordados
temas como a nova visão da ar-

O PAE (Posto Sebrae de Aten-
dimento ao Empreendedor) está
com inscrições abertas para pa-
lestra gerencial “Como criar e
manter uma equipe motivada”,
que será realizada na quinta-fei-
ra (11), a partir das 19h, na sede
da ACIAJA. A inscrição e pales-
tra são gratuitas.

De acordo com a agente de aten-
dimento, Vanessa Gonçalves, “o

Sustentabilidade é tema de palestra para
engenheiros e arquitetos

quitetura /sustentabilidade; a evo-
lução do uso do espaço; custo do
edifício no ciclo de vida útil; a sus-
tentabilidade maximizando o in-
vestimento do edifício; e ganhos
e custos de uma empresa ligados
à qualidade e sustentabilidade.

O arquiteto Edo Rocha abordou
os temas em questão. Para se ob-
ter  informações, o telefone de con-
tato é (16) 3203-1605.

PAE inscreve para palestra “Como criar
e manter uma equipe motivada”

objetivo é sensibilizar os empre-
sários e gerentes das micro e pe-
quenas empresas sobre a neces-
sidade de formar e manter uma
equipe comprometida com as em-
presas”.

Outro ponto, será mostrar
aos participantes, as ferramen-
tas que estimulam os colabora-
dores para o desenvolvimento
do trabalho.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Muitos vivas para Vitória de Oliveira, que completou mais um
aniversário no último dia 30 de agosto. Receberá os amiguinhos e
familiares para a comemoração dia 06 de setembro. Felicidades!

Aniversaria no dia 12 de setembro o jovem Matheus de
Biasi Vantini, formado em Direito pela UNIP e com Pós
Graduação em Logística pela UNISEB – COC, atuando
como Gerente Comercial do Rodo-Jaboti Transportes. Pa-
rabéns e Muitas Felicidades pelo NIVER!

Parabéns ao Amigo dos Amigos, Pai, Avô, Sogro,
Esposo, que contagia a todos com sua simpatia, ale-
gria, honestidade, sinceridade e amor. Sua presença
transmite muita paz. Pastor JORGE RAMIRO, a fa-
mília da AD PLANALTO ITÁLIA, o FELICITA!

PASTOR JORGE RAMIRO

PARABÉNS PEDRINHO

Nosso coração se enche de orgulho por te ver saudável e
tão cheio de vida. O tempo tem dado o crescimento que você
precisa para encarar o mundo de frente, e crescer com ele.
Parabéns Pedro Badotti Scandelai Yamamoto Silva, de to-
dos que te amam!

MODA
VERÃO 2015

R e f r e s c a n t e ,
leve, colorido e
cheio de muito bri-
lho, assim será o ve-
rão 2015. Então va-
mos mergulhar na
onda da nova esta-
ção.

Não importa se é
um passeio de jan-
gada, aquela festa
no barco ao cair da
tarde ou até a noite,
naquele coquetel de
luxe. O verão pro-
mete e vem cheio de
looks estratégicos e
confortáveis, vaza-
dos, largos, transpa-
rentes e fluidos, re-
velando rapidamen-
te a pele. A estam-
paria fica por conta
de coqueiros, folha-
gens, frutos, muitos
bichos e o fantásti-
co fundo do mar. É
dos raios do sol que
são  feitas as cores
do verão, se desta-
cando o amarelo e o
laranja, as grandes
poderosas da esta-
ção.

Na noite   vera-
neia as pedrarias
que roubaram a
cena e chegaram,
brilhantes como
nunca, um pisca -
pisca de cílios pos-
tiços torceram o
pescoço para vê-
las passar. Não es-
queça: mostrou em
cima? cubra em bai-
xo e vice versa!

Um brinde ao ve-
rão 2015!

Make up/produ-
ção: Cicinho

Modelos:Evelyn
Cristina/Jean Janio

Editorial feito
em Pernambuco
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Mirela Bassi Neves Takeuti completa idade nova no dia
12 de setembro, ao lado de familiares e amigos. Mirela,
queremos que esta nova fase seja de muitas conquistas em
sua vida. Te admiramos muito. Parabéns! a.) Seu marido
André e seus filhos que te amam muito!

Eduardo Athayde completará mais um ano de vida no dia
11 de setembro. Receberá os cumprimentos de todos os ami-
gos e  familiares. Parabéns, felicidades e muito sucesso!

Parabéns ao vereador Dr. Carlos Eduardo Pedroso Fenerich que
completará mais um aniversário no dia 07 de setembro. Desejamos
muita saúde e paz na sua vida!

Alexandre Gaglianone irá comemorar mais um aniver-
sário no dia 11 de setembro. Parabéns e muitos anos de vida!



PROJETO DE LEI Nº 303/2014

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de
2015 e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º  Esta Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) orientará a elaboração da Lei Orçamentária
Anual (LOA), compreende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as
despesas de capital do exercício financeiro de 2015 e dispõe sobre as alterações da legislação tributária.

Art. 2º  Na estimativa da receita e na fixação da despesa, a Lei Orçamentária Anual deverá
observar os seguintes princípios gerais:

I - Equilíbrio entre a previsão e a execução orçamentária.
II - Prioridade de investimentos nas áreas sociais.
III - Gestão responsável dos recursos públicos.
IV - Capacitação dos gestores e dos técnicos municipais.
V - Análise positiva das proposições oriundas dos fóruns, dos conselhos e de outras instâncias de

participação, legalmente constituídas no processo decisório.
VI – Planejamento e descentralização da gestão pública.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária fixará uma “reserva de contingência” de, no mínimo 1%
(um por cento) da Receita Corrente Líquida.

Art. 3º Observados os princípios gerais fixados no artigo anterior, a Lei Orçamentária do exercício
de 2015 priorizará os investimentos direcionados:

I – À redução das desigualdades sociais;
II – À inclusão social, garantidora de exercício efetivo dos direitos fundamentais e de acesso aos

bens, aos serviços e às políticas sociais por toda a população;
III – Ao direito universal à cidade, compreendendo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer;

IV – À realização das funções sociais da cidade e ao cumprimento da função social da propriedade;
V – À universalização da mobilidade e da acessibilidade;
VI – À prioridade do transporte coletivo público de passageiros;
VII – À preservação e à recuperação do ambiente natural e construído;
VIII – Ao fortalecimento do setor público, através da recuperação e da valorização das funções de

planejamento, de articulação e de controle;
IX – À participação, sempre que possível, da população nos processos de decisão, de planejamen-

to, de gestão, do aprimoramento de controle do desenvolvimento urbano e rural.

Art. 4º  Na consecução das ações previstas nesta Lei, a Lei Orçamentária observará o planejamento
permanente, adequando-se aos planos nacionais, regionais e estaduais, no que tange à ordenação do
território e ao desenvolvimento econômico e social, a fim de evitar a dispersão de recursos, coordenando
os esforços públicos e privados para os fins de atingir os objetivos gerais.

Art. 5º A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento para o
exercício de 2015, deverá obedecer ao disposto nos anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 6º  Na elaboração de suas propostas parciais, as unidades orçamentárias deverão atender à
estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes das respectivas áreas de
comando.

Art. 7º  Em face de dispositivos expressos na Constituição Federal e na Lei Federal nº 101/2000, a
proposta orçamentária deverá conter apenas dispositivos compatíveis à previsão da receita e à fixação da
despesa.

§1º. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e
entidades das Administrações Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Muni-
cipal.

§2º. O orçamento de investimentos abrangerá as empresas nas quais o Município, direta ou indire-
tamente, detenha ou venha a deter a maioria do capital social, com direito a voto.

§3º. O orçamento da seguridade social abrangerá todas as entidades de saúde, previdência e
assistência social, quando couber.

§4º. A proposta parcial de Orçamento do Poder Legislativo integra o Orçamento Geral do Municí-
pio, na forma da Lei.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 8º  A Lei do Orçamento Anual (LOA) atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de
unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a estimativa
da receita, relativa ao respectivo exercício fiscal.

Art. 9º  A previsão das receitas observará, para o efeito de cálculo, o índice de inflação apurado nos
últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, assim como os
reflexos da política econômica do governo federal.

§1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as alterações havidas na legisla-
ção tributária, observando:

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II - a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas

nominais e as efetivas;
III - a expansão do número de contribuintes;
IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal.

§2º. As Taxas do Poder de Polícia Administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a
atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§3º. Nenhum compromisso financeiro será assumido sem que exista a dotação orçamentária e os
recursos respectivos previstos na programação de desembolso.

Art. 10. A Lei do Orçamento (LOA) conterá os dispositivos autorizando o Executivo a:

I – Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite 15% (quinze por cento) do orçamen-
to da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, sem onerar os créditos destinados a suprir
insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarqui-
as.

II – Realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência, em conformidade com os dispositivos instituídos na legislação em vigor.

III – Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir
recursos, total ou parcialmente, que compõem uma mesma categoria de programação, nos termos do
inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal.

IV – Realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de créditos para programas de
infraestrutura e saneamento básico, até o limite permissível pela legislação federal.

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

§2º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2015,  serão inscritas em
restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de compro-
vação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11. Na ausência do autógrafo da Lei do Orçamento Anual, até o início do exercício de 2015, o

Poder Executivo poderá realizar a proposta orçamentária em 1/12 (um doze avos) por mês, durante o
período de vacatio legis.

Art. 12 - Para os fins de cumprir o disposto na LCF nº 101/2000, o Poder Executivo deverá:

I - estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de execução orçamentária;
II – publicar, de acordo com a LCF nº 101/2000 e nos prazos ali definidos, relatório resumido da

execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, realizar cortes de dotações da
administração direta e indireta;

III – emitir, ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das
Metas Fiscais;

IV – divulgar amplamente, inclusive pela internet, os Planos de Governo, a LDO, os Orçamentos,
as prestações de Contas, e os Pareceres do TCE, disponibilizando-os à comunidade, para fins de consul-
ta;

V - desembolsar os recursos financeiros consignados à Câmara Municipal até o dia 20 de cada
mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes.

Art. 13. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2015 são aquelas apresen-
tadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrados em:

Tabela 1 – Metas Anuais;
Tabela 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios

Anteriores;
Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 6 – Receitas e Despesas  Previdenciárias  do  RPPS; e,
   – Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência do Município;
Tabela 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Tabela 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único. As Tabelas 1 e 3 de que trata o “caput” deste artigo são expressas em valores
correntes e constantes, e caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores
poderão ser alterados, através de Decreto do Poder Executivo.

Art. 14. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providên-
cias a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar.

Art. 15.  No caso de ser constatado que o comportamento da receita não está de acordo com as
estimativas, o Poder Executivo deverá promover mecanismos para  estabelecer um padrão de gestão
capaz de manter a despesa nos níveis da receita, em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.

§1º. Os atos a serem adotados pelo Poder Executivo nos trinta dias subsequentes à constatação
de que o comportamento da receita não está de acordo com as estimativas, deverá ser instituída, nos
órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional, e na Câmara Municipal, de maneira proporcional,
a redução de despesas no conjunto das dotações orçamentárias vigentes,  a limitação de empenho e de
movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspon-
dente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da
devida memória de cálculo.

§3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam
o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistên-
cia social.

§4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao
pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§5º. Também não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira, desde que a
frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao
atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros
recursos vinculados.

§6º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser
necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31
da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§7º. Na ocorrência de calamidade pública serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais progra-
mados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da
Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§8º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte,
caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 16. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária serão contemplados os efeitos
advindos de alterações na legislação tributária, promovidos pelo Congresso Nacional, ou de lei comple-
mentar municipal.

Art. 17. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana poderá ter desconto de até 10%
(dez por cento) do valor lançado, para pagamento à vista.

Art. 18. O imposto sobre serviços de qualquer natureza poderá ter desconto de até 10% (dez por
cento) do valor lançado, para pagamento à vista.

Art. 19. A fixação de percentuais de desconto, conforme artigos 15 e 16 desta lei, será regulamen-
tado por decreto do Executivo Municipal e a renúncia dos valores apurados não será considerada na
previsão da receita de 2015, nas respectivas rubricas orçamentárias.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL

Art. 20. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relaciona-
das no artigo 169, §1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que
obedecidos aos limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único, e 71, todos da Lei Complementar nº
101, de 04 maio de 2000, e, se  cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma
legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I – concessão, absorção de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação ou extinção
de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras e administrativa;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§1º. Os aumentos de que trata este Artigo somente poderão ocorrer se houver:
I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos

acréscimos dela decorrentes;
II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do “caput”;
III - observância da legislação vigente no caso do inciso II do “caput”.
§2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos

artigo 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 21. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com
a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder
ao limite de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II – 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
Parágrafo Único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste Artigo não serão

computadas as despesas:
I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período de que trata o caput deste
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Artigo;
IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos prove-

nientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o §9º do artigo 201 da Constituição Federal;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

Art. 22. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o Artigo 22 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam vedadas quaisquer ações que possam gerar aumento de
despesas com pessoal e encargos, salvo nos casos de calamidade pública, na execução de programas
emergenciais ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do
Executivo.

CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 23. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, contemplando as
entidades das Administrações Direta e Indireta, e será elaborado em conformidade com as instruções
do Ministério do Orçamento e Gestão.

Art. 24. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos
e atividades prioritários da Administração Municipal, podendo, na medida das necessidades, ser recep-
cionados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do
governo.

Art. 25. O Município poderá conceder Auxílios e Subvenções para as Entidades sem fins lucra-
tivos consideradas de utilidade pública por Lei Municipal.

Parágrafo único. Outras entidades, de caráter filantrópico ou beneficente, que venham a ser
declaradas de utilidade pública, somente poderão ser objetos do benefício de que trata o caput deste
artigo, após a data de publicação da respectiva lei que a declarou de utilidade pública.

Art. 26. A aplicação de recursos na manutenção do Ensino cumprirá os limites mínimos fixados
no art. 212 da Constituição Federal, observada a lei regulamentadora do FUNDEB, no que couber.

Art. 27. O projeto de Lei do Orçamento Anual do exercício de 2015, que deverá ser encaminhado
à Câmara Municipal até o dia 31 de outubro de 2014, será acompanhado:

I - da mensagem de encaminhamento;
II – das Tabelas explicativas das receitas e das despesas dos três últimos exercícios.
III – do Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
IV – do Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
V – do Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;
VI – do Quadro das dotações por órgãos de governo e da administração.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 28.  Qualquer ato de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, conces-
são de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obriga-
ções constitucionais, legais e judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado
nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência
social.

Parágrafo Único.  Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes
sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança.

Art. 29. Na aplicação da Política Tributária Municipal o Poder Executivo disporá sobre as altera-
ções na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;
II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
III – instituição e revisão de taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços

prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do

mercado imobiliário;
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V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tribu-

tos.

Art. 30. O Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2015, enviado a Câmara Municipal, deverá ser
apreciado e votado até o final da Sessão Legislativa de 2014 e devolvido ao Poder Executivo, para
sanção.

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 28 de agosto de 2014.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Temos a satisfação de enviar a Vossa Excelência, para análise, discussão e votação dessa Egrégia
Câmara de Vereadores, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) que
devem ser observadas na elaboração do Orçamento do Município para o Exercício de 2015, em cumpri-
mento ao disposto no parágrafo 2° do artigo 165 da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município
de Jaboticabal.

O projeto estabelece as Diretrizes para as metas e prioridades da Administração Municipal Direta e
Indireta em 2015, prevê as orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária, elenca as
disposições sobre a Legislação Tributária do Município, bem como, fixa as Diretrizes relativas às despe-
sas do Município com pessoal e encargos, além das disposições gerais pertinentes à matéria e os anexos
exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

Na sua elaboração, observou-se o princípio de equilíbrio entre a previsão e a execução orçamentária,
de prioridade de investimentos nas áreas sociais, de gestão responsável dos recursos públicos, de
capacitação dos gestores e técnicos municipais, de análise positiva das proposições oriundas da socie-
dade e de planejamento e descentralização da gestão pública, visando ainda os princípios da eficiência e
da qualidade na prestação de serviços públicos.

Foram priorizados, na elaboração da proposta, os investimentos direcionados à inclusão social, ao
direito universal à cidade, à realização das funções sociais da cidade, à universalidade da mobilidade e
acessibilidade, ao transporte coletivo público de passageiros, à preservação e recuperação do meio
ambiente, ao fortalecimento do setor público e à participação, sempre que possível, da população nos
processos de planejamento, gestão e desenvolvimento do Município.

As metas fiscais foram dispostas no Anexo homônimo, elaborado conforme modelo aprovado pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pelas
diretrizes de orçamento e gestão.

A proposta orçamentária inclui o Anexo de Riscos Fiscais, que avalia os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo
Poder Executivo caso venham a se concretizar.

A fixação das diretrizes relativas às despesas de pessoal e encargos, além de considerar as cautelas
impostas pela Constituição Federal e Lei Complementar nº 101/2000, vedou ações capazes de gerar
aumento de despesas com pessoal e encargos, na hipótese de ser atingido o limite prudencial referido
pela mesma lei, com ressalva aos casos de calamidade pública, execução de programas emergenciais ou
em situações de extrema gravidade, que deverão ser devidamente reconhecidas pelo Chefe do Executivo.

Com referência a gestão fiscal, o projeto de lei impõe a obrigação de estabelecimento de mecanismos
para manter a despesa nos níveis da receita, no caso de ser constatado que a expectativa de arrecadação
não será atingida.

Cumpre registrar, finalmente, que a presente proposta foi elaborada em conformidade com os manda-
mentos constitucionais e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando alcançar o almejado
equilíbrio entre receitas e despesas municipais.

Nesta oportunidade renovamos a Vossa Excelência e demais representantes do Poder Legislativo,
votos de elevada consideração e distinto apreço.

Atenciosamente,

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria da Indús-
tria, Comércio e Turismo, ela-
borou o projeto que prevê a
concessão de um hangar no
Aeroporto Municipal. Com a
aprovação do projeto na Câma-
ra Municipal, será instalada uma
oficina de aviões em Jabotica-
bal.

A equipe do prefeito Raul Gi-
rio elaborou o projeto. “Nossa
cidade está se desenvolvendo no
setor da aviação. Jaboticabal

O Super Acessa SP informa que es-
tão abertas inscrições para curso de ma-
nutenção de computadores. Os inte-
ressados devem se dirigir ao local para
efetivar a inscrição. Ao todo serão dis-
ponibilizadas nove vagas.

De acordo com o coordenador do
Super Acessa, Fernando Prado, o curso
terá duração de dois meses e é uma boa
oportunidade para uma geração de ren-
da. “O aluno aprende a dar manutenção
em computadores, formatar e instalar
programas”, completa.

As aulas terão início na segunda-fei-
ra (15).

Oficina Nota Fiscal Paulista:
Também estão abertas as inscrições para
a Oficina Nota Fiscal Paulista, na qual é
possível aprender como realizar o ca-
dastro, consultar saldo disponível e
melhores créditos. As aulas terão início
dia 18, às 16h.

Prefeitura traz hangar de Itápolis para Jaboticabal
Medida incentiva geração empregos e fortalece o setor

concorreu com outro município
e conquistamos uma empresa de
fora, que gerará emprego. A em-
presa é muito conceituada no
setor e faz a manutenção de avi-
ões agrícolas, inclusive da Em-
braer”, informa.

A Aerocenter irá reformar e
ampliar as instalações no Aero-
porto Municipal. “A previsão da
empresa é entrar em operação
assim que as obras forem con-
cluídas”, finaliza o secretário da
pasta, Valdemir Lutti.

Super Acessa inscreve para oficinas
Aulas terão início na segunda quinzena de setembro
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Por racismo contra Aranha, Grêmio
é excluído da Copa do Brasil

As ofensas racistas proferidas por
alguns torcedores do Grêmio contra o
goleiro Aranha na partida diante do San-
tos, pela Copa do Brasil, acabaram cus-
tando caro ao clube. Na quarta-feira, o
time gaúcho foi condenado pela 3ª Co-
missão Disciplinar do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD) com a
pena máxima: exclusão da Copa do Bra-
sil. A sentença veio após uma sessão de
quatro horas de duração, e por unânimi-
dade de votos por parte dos auditores.

A sessão foi presidida pelo auditor
Fabrício Dazzi, presidente da 3ª Co-
missão Disciplinar do STJD. Votaram
pela exclusão do Grêmio, além de Da-
zzi, os auditores Francisco Pessanha,
Ricardo Graiche, Ivaney Caires e Gus-
tavo Teixeira. O clube gaúcho terá de
pagar uma multa de R$ 50 mil pelas
ofensas a Aranha, mais R$ 2 mil por
sua torcida ter atirado papel higiênico
em campo, e outros R$ 2 mil pelo
atraso na entrada em campo - o San-
tos foi condenado a pagar R$ 4 mil
por este mesmo motivo. O Grêmio
deve recorrer da decisão ao Pleno do
STJD. Os torcedores identificados es-
tão proibidos de frequentar estádios
por 720 dias.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio
foi condenado a uma suspensão de 45
dias e pagamento de R$ 800 de multa
por não ter colocado em súmula as ofen-
sas a Aranha, fazendo-o apenas através

de um adendo, após ver imagens de te-
levisão sobre o fato. Os auxiliares pega-
ram 30 dias e multa de R$ 500.

O julgamento
Depois de vídeos apresentados pelas

duas partes, tiveram início os depoimen-
tos. Além do advogado Gabriel Vieira, o
presidente do clube gaúcho, Fábio Koff,
falou como testemunha de defesa do
Tricolor. Em seu depoimento, além de
lembrar do corte de subsídios para as
organizadas devido aos cantos racistas
do último domingo, comentou a respei-
to da importância dos negros na histó-
ria do Grêmio e afirmou que mais da
metade dos atletas das categorias de base
do clube atualmente são negros.

Em seguida, o árbitro Wilton Perei-
ra Sampaio admitiu em seu depoimento
que só tomou conhecimento das ofen-
sas a Aranha "no hotel, através da im-
prensa", após a partida. Sampaio entre-
gou sua súmula à CBF sem o registro do
ato, colocando um adendo ao documento
na manhã do dia seguinte ao jogo. "Não
tive a certeza do ato ocorrido. Além
disso, o jogador tenta o tempo todo lu-
dibriar a arbitragem, ainda mais naquele
momento, 42 do segundo tempo, com
o Santos ganhando de 2 a 0. Se alguém
da minha equipe tivesse notado algo, a
gente iria tomar as providências", com-
pletou. O auxiliar Carlos Berkenbrock,
que atuou naquele jogo, também foi ou-
vido.

Na parte final do julgamento, o sub-
procurador do STJD classificou a con-
duta dos torcedores como "nefastas" e,
embora admitisse que o Grêmio fez bem
em identificar alguns dos torcedores que
participaram do ato, não acredita que
as penas anteriormente aplicadas ao clu-
be tenham servido de lição, pedindo a
expulsão do clube da Copa do Brasil

Fonte: https://
br.esporteinterativo.yahoo.com/notici-
as/racismo-aranha-faz-stjd-excluir-
205447119--sow.html

Dez casos de racismo que envergonham o futebol
01 - Arouca
Pelo fim da impunidade
Em jogo do Santos contra o Mogi

Morim pelo Campeonato Paulista, o
volante santista marcou um golaço na
vitória por 5 a 2. Mas a alegria foi subs-
tituída pela indignação. Torcedores do
time rival o chamaram de macaco e um
outro lhe disse que deveria procurar uma
seleção africana para jogar. Arouca, no
dia seguinte, clamou por punição exem-
plar. "A impunidade e a conivência das
autoridades com as pessoas que fazem
esse tipo de coisa são tão graves quanto
os próprios atos em si. Somente discur-
sos e promessas não resolvem a falta de
educação e de humanidade de alguns",
escreveu.

02 - Boateng
Foi num amistoso do Milan, onde

jogava, com o pequeno Pró Pátria, da
Terceira Divisão Italiana. A torcida ri-
val começou a entoar cantos racistas
contra o meia Kevin Prince-Boateng.
Revoltado, o jogador alemão, de ori-
gem ganesa, chutou a bola em direção
aos torcedores, tirou a camisa e voltou
para o vestiário, recusando-se a conti-
nuar jogando. Os demais jogadores do
Milan foram solidários ao colega e tam-
bém abandonaram a partida, que foi pa-
ralisada. Indignado, Boateng desabafou
no Twitter: "É uma vergonha que essas
coisas ainda aconteçam. O racismo tem
que acabar, para sempre".

03 - Daniel Alves
Desânimo, de tanto que a

coisa se repete.
Numa das edições do clás-

sico entre Real Madrid e Bar-
celona, no Santiago Bernabeu,
o lateral da seleção brasileira
ouviu, nos minutos finais do
jogo, sons de imitações de ma-
cacos vindos das arquibanca-
das. A situação não foi inédita
para o jogador. Ele chegara a
afirmar, em outro episódio, que
era uma "luta perdida".

04 - Balotelli
Até na Eurocopa
Durante a Euro 2012, em jogo

da Croácia contra a Itália, em Poz-
nan, o alvo foi o atacante italiano,
de origem ganesa. Uma banana foi
arremessada para o campo por tor-
cedores croatas. A rede Futebol
Contra o Racismo na Europa, que
trabalha junto da Uefa e tem dois
"monitores internacionais" em
cada partida, escreveu em sua pá-
gina no Twitter que seus membros
apontaram "entre 300 e 500 torce-
dores croatas" envolvidos em ata-
ques raciais a Balotelli.

05 - Márcio Chagas da Silva
Racistas e violentos
O árbitro Márcio Chagas da Sil-

va, que apitou o jogo entre Espor-
tivo e Veranópolis, em Bento Gon-
çalves, encontrou seu carro dani-
ficado e com bananas no capô e
no cano de descarga após a parti-
da, válida pelo Campeonato Gaú-
cho. "Um grupo de torcedores se
manifestou de forma racista des-
de o início, com gritos de ‘maca-
co’, ‘teu lugar é na selva’, ‘volta
pro circo’ e coisas desse tipo",
contou. Dez anos antes ele já ti-
nha sido vítima de preconceito no
mesmo estádio, na Serra gaúcha.

06 - Tinga
Vergonha na Libertadores
Durante jogo do Cruzeiro no Peru,

contra o Real Garcilaso, o volante bra-
sileiro foi hostilizado por uma parte do
estádio, que reproduzia chiados de ma-
cacos sempre que ele pegava na bola. O
caso repercutiu. A presidente Dilma
Rousseff comentou no Twitter e deu todo
apoio ao jogador. "Ao sair do jogo, Tin-
ga disse que trocaria seus títulos por um
mundo com igualdade entre as raças. Por
isso, hoje, o Brasil inteiro está fechado
com o Tinga. Acertei com a ONU e
com a Fifa que a nossa Copa das Copas
também será a Copa contra o racismo.
Porque o esporte não deve ser jamais
palco para o preconceito", escreveu a
presidente, fazendo da expressão “fe-
chado com Tinga” uma das mais retui-
tadas.

07 - Yaya Touré
Coragem para cobrar providências.
Em 2013, em jogo do Manchester

City contra o CSKA Moscou, quando o
volante marfinense tocava na bola, par-
te da torcida russa localizada atrás de
um dos gols fazia sons de macaco. In-
dignado, o jogador pediu uma atitude da
Uefa. "Foi bastante decepcionante. Foi
inacreditável. Muito, muito triste. Al-
gumas das músicas no jogo de hoje, no
meio da torcida, foram realmente estú-
pidas. Acho que a Uefa precisa fazer
alguma coisa para parar com isso", aler-
tou. Ele continuo: "Eu quero ver a Uefa
fazer muita coisa. A Uefa poderia fe-
char o estádio, talvez proibir esse está-
dio por alguns anos. Como um jogador
africano, é sempre triste ouvir algo as-
sim".

08 - Roberto Carlos
Bananas na Rússia
Quando foi defender o Anzhi, da

Rússia, em 2011, o lateral-esquerdo
Roberto Carlos foi duas vezes vítima de
racismo. A primeira aconteceu em mar-
ço, quando a sua equipe enfrentou o
Zenit. Na ocasião, a torcida atirou ba-
nanas em sua direção. O Zenit foi puni-
do com multa de US$ 10 mil.

Em junho do mesmo ano, o jogador
deixou o campo mais cedo na vitória de
3 a 0 do Anzhi sobre o Krylya Sovetov
depois que torcedores atiraram bananas
nele. Irritado, Roberto Carlos disse es-
tar “indignado com o comportamento
deste torcedor, que não ofende só a mim,
mas a todos os jogadores” e cobrou uma
punição severa aos responsáveis.

09 - Selassie
Sem vontade de lutar
O defensor tcheco Theodor Gebre

Selassie, o primeiro negro a atuar pela
seleção do país, afirmou a jornalistas
que "notou" gritos racistas direciona-
dos à ele durante o jogo de sua equipe
contra a Rússia, em Wroclaw em 8 de
junho, dia de abertura da Eurocopa de
2012. "Sim, reparei nisso", disse Selas-
sie que, no entanto, não deu muita im-
portância ao problema. "Não foi nada
de mais. Já me aconteceu bem pior",
disse o tcheco de ascendência etíope.
"Pessoalmente, estou disposto a deixar
isso para trás. Não vejo razões para dis-
cutir o assunto na mídia".

10 - Samuel Eto’o
O camaronês na mira
O atacante de Camarões já foi

vítima de racismo em diversos
campos nos países em que jogou.
Quando defendeu o Barcelona
(2004 a 2009), Eto’o ouviu cantos
racistas das torcidas do Zarago-
za, Getafe e Racing Santander em
partidas do Campeonato Espa-
nhol. O atacante pediu punições
duras em casos de racismo, mas
os clubes foram apenas multados
em valores inferiores a € 9 mil. Re-
centemente, quando defendia o
Anzhi (2011 a 2013), o atacante foi
vítima da própria torcida, que imi-
tava som de macacos quando ele
pegava na bola. O clube não foi
punido.

Fonte: http://infograficos.oglobo.globo.com/esportes/dez-casos-de-racismo-que-envergonham-o-futebol/samuel-
etorsquoo-12141.html

A  GAZETAPÁGINA 12 SÁBADO, 06 DE SETEMBRO DE 2.014


