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O Fundo Social de Solidarieda-
de divulgou, na última semana, um
balanço das atividades promovi-
das em 2013 e 2014. Além das
ações sociais, que beneficiam a
população através das doações,
o Fundo Social coordenou proje-
tos voltados à vida saudável, en-
velhecimento ativo, formação pro-
fissional e geração de renda e
ações comunitárias.

“Nosso objetivo é oferecer uma
ampla cadeia de serviços à nossa
população, serviços que vão além
do assistencialismo. Priorizamos a
qualidade de vida e a qualificação
dos jaboticabalenses”, declara a
presidente do Fundo Social, Cidi-
nha Girio.

De acordo com o relatório, em
2014 o Fundo Social distribuiu
mensalmente cerca de 165 cestas
básicas, 252 litros de leite, 20 ócu-
los, 1517 fraldas infantís e 4430 fral-
das geriátricas.

A Campanha do Agasalho tam-
bém beneficiou a população. Qua-
se 30 mil peças - entre roupas, sa-
patos e cobertores – foram distri-
buídos às famílias mais carentes.

Conheça agora os projetos
desenvolvidos pelo
Fundo Social: Vida Saudável
Horta Educativa e Alimentação

Saudável, desenvolvidos em cin-
co escolas, 1350 crianças atendi-

Fundo Social divulga balanço de atividades 2013/2014
Atendimentos vão além das doações, Fundo Social oferece qualificação e qualidade de vida

das.
Formação Profissional e Gera-

ção de Renda:
Polo Regional da Escola da Be-

leza – cursos de assistente de ca-
beleireiro, manicure e pedicure,
depilação e designer de sobran-
celhas, maquiador 240 profissio-

nais formados.
Padaria Artesanal – cursos iti-

nerantes no CRAS, CREAS, Cór-
rego Rico e, futuramente, em Lusi-
tânia, 200 pessoas capacitadas

Informática Básica – turmas em
Jaboticabal e Córrego Rico. Lusi-
tânia receberá o curso, em breve,
100 alunos formados.

Envelhecimento Ativo:
Centro de Convivência do Ido-

so – atividades, culturais, esporti-
vas, lazer e turismo - 500 idosos
por semana são atendidos.

Conselho Municipal do Idoso,
150 pessoas/mês.

Ações Sociais:
Doações à população, 165 ces-

tas básicas, 252 litros de leite, 20
óculos, 1517 fraldas infantís e 4430
fraldas geriátricas (por mês).

Casa de Apoio, em Barretos –

oferece todo suporte necessário
para pacientes que vão à cidade
para tratamento médico.

Ações Comunitárias:
Eventos - Dia da Mulher, Dia

das Mães, Festa do Quitute, Dia
dos Pais, Dia do Idoso, Dia das
Crianças, Parada de Natal e Noite
de Belém.

Casamento Comunitário 153 ca-
sais beneficiados.

Na última sexta-feira (9), o
prefeito Raul Girio, visitou as
novas academias ao ar livre
instaladas nas praças do Par-
que dos Laranjais e Residen-
cial Jaboticabal. Além de con-
ferir de perto, Raul aprovei-
tou para conversar com mu-
nícipes que utilizam os apa-
relhos.

Prefeito Raul visita novas academias ao ar livre
Equipamentos foram instalados nas praças do Parque dos Laranjais e Residencial Jaboticabal

“Verifiquei de perto a satisfa-
ção dos usuários. Até o momento,
duas novas foram instaladas e,
nesta semana, vamos entregar uma
nova academia na Praça das Jabu-
ticabeiras”, afirma o prefeito Raul
Girio.

Morador da região do Parque
dos Laranjais, Mário Barbosa,
aprovou a instalação da acade-

mia. “Saia da minha casa e ia até
o Lago Municipal fazer exercíci-
os. Agora, com uma academia no
bairro, fica muito mais fácil. Os
moradores aprovaram e estão fa-
zendo uso dos aparelhos diaria-
mente”.

Os usuários das academias
ao ar livre tem acesso a diver-
sos aparelhos, realizando exer-

cícios de rotação Dupla Diago-
nal, que aumenta a mobilidade
das articulações dos ombros e
dos cotovelos; o multi-exerci-

tador que fortalece, alonga e
aumenta a flexibilidade dos
membros superiores e inferio-
res e o simulador de cavalga-

da, que fortalece a musculatu-
ra dos membros inferiores, su-
periores e aumenta a capacida-
de cardiorrespiratória.

Planta-se a honestidade,

colhe-se a moralidade

Os limites dos objetivos estão

previstos nos princípios da

dignidade

Cultive a simpatia para ser

dono de um carisma saudável

   BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS, À FRENTE DO SINDICATO DOS EMPREGADOS
NO COMÉRCIO, PROMOVE SORTEIO DE UMA MOTO 0KM, 04 TVs LED E UM

CURSO DE INGLÊS. TODOS OS DETALHES ILUSTRATIVOS NA PÁGINA 08.

   Adriana Limas dos Santos foi contemplada com uma moto, recebendo as chaves
das mãos do presidente Benedito Oclávio Frizzas, às 20 horas do dia 09/01/2.015.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

 Cumprimentamos o Dr.
Mário Fernando Berlingie-
ri, conceituado advogado,
presidente do “Sistema Pre-
ver” e da SECIV,  pelo seu
aniversário no próximo dia
25. Para o Dr. Marinho, um
abraço de toda equipe do
Mega Sistema de Comuni-
cação GAZETA, com votos
de felicidades e  sucesso em
sua vida particular e profis-
sional. Parabéns e Muitas
Felicidades!

Aniversariou no último dia 06 de janeiro, o Presidente do
SINCOMÉRCIO, EDSON GAGLIANONE. Comemorou ao
lado dos familiares e amigos. Parabéns e Felicidades!

Parabéns à aniversariante Maria Galatti, funcionária do
Sistema Prever. Completará no dia 21 de janeiro, mais um
ano de vida, ao lado do esposo Marcel; dos filhos Brenda e
Vinícius. Todos os amigos  desejam muitas felicidades, e
que continue sendo essa pessoa maravilhosa. Felicidades!

EDSON  JUNIOR
O rapaz é um dos talentos

que mais está bombando em tra-
balhos por Ribeirão Preto e re-
gião. Por onde se olha, lá está o
rosto dele estampando catálo-
gos, revistas, comerciais e ou-
tdoors.

A carreira do modelo come-
çou em 2006 e não parou mais.
Hoje ele esbanja um currículo
recheado de trabalhos de gran-
de peso. Edson expressa seus ta-
lentos através de uma ampla
gama de trabalhos. Ele, com
certeza, aumenta as vendas e
valor das marcas, e tem prova-
do isso.

veja alguns: Comercial SKY,
Comercial Savenago, Comerci-
al Carrefuor, Comercial Maga-
zine Luiza, Comercial Novo
Shopping, Comercial Rexona,
campanhas para CTBC, Ouro
Fino, Golf Class, Siena Jeans e
Rib Silk, Blue Man, muitas re-
vistas, outdoors, catálogos, des-
files e também trabalhos no
SBT. Para manter o corpo em
dia, ele malha, pedala, corre,
nada e joga bola.

Edson tem 30 anos de ida-
de, 1.84 de altura, olhos casta-
nho claro, 0,99cm de tórax,
manequim  e sapato 40, é ribei-
rão pretano, seu signo é Aquá-
rio e tem descendência espa-
nhola. Já começa 2015 com o
pé direito. Em breve vai estre-
lar para uma marca internacio-
nal.

Vamos ficar de olho nele!

Feliz Aniversário ARMANDO SAGULA NETO. Uma pessoa especial, ilumi-
nada e um excelente carisma. Desejamos, no dia 19/01, tudo de bom, grandes
realizações e muitas FELICIDADES!

TIAGO AVILLES... desejamos que, em cada passo que você der, em cada
caminho que trilhar, Deus esteja te iluminando cada vez mais. Feliz Aniversário
no dia 18 de janeiro. a.) EQUIPE NÚCLEO

Ivan Benetasso, dia 17/01 é seu dia. Feliz Aniversário! Desejamos
tudo de melhor que a vida possa lhe oferecer, pois você merece! Que
as conquistas e vitórias sejam rotina em sua vida. Sucesso!

CADIGE ALI DE MENDONÇA... com todo carinho
e respeito, desejamos um BRINDE TODO ESPECIAL,
no dia 23,  regado a FELICIDADES, muitos sorrisos,
muitas vitórias, projeções e perspectivas durante toda sua
vida! FELIZ ANIVERSÁRIO!

Kaê Cristiano, dia 21/01 é seu dia! Te desejamos muita
alegria, felicidade e prosperidade, hoje e sempre. Parabéns!

Vale a pena viver quando sabemos conquistar o bem e ter sempre
pessoas queridas ao nosso lado. Empresária Silvia Macri Pereira,
continue sempre assim. Muita Paz e Alegrias! Parabéns pelo aniver-
sário ocorrido no dia 02/01!

Apresentação: Bala de
Prata.

Verso de Rodeio:
Autor: Nilson A. Rigo

Olá Mulher
Você cansou da rotina
E quer em outro lugar
Fantasia que me agrada
Prá esta noite de luar
Você vai ver estrelas
Bailando no teu olhar
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Lívia Maria, dia 18 você faz 8 aninhos e desejamos tudo de me-
lhor que possa existir. Deus continue te abençoando sempre.

Te amamos muito! Mamãe Neide e papai  Fabiano Colla.

A  GAZETAPÁGINA 02 SÁBADO, 17 DE JANEIRO DE 2.015



A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 17 DE JANEIRO DE 2.015

Joachim Löw é eleito o treinador do ano
Entre os treinadores, valeu o peso

da Copa do Mundo. O alemão Joachim
Löw foi eleito o melhor técnico de
2014 na Festa de Gala da Fifa, nesta
segunda-feira, em Zurique, na Suíça.
Campeão com sua seleção no Brasil, ele
superou o italiano Carlo Ancelotti, do
Real Madrid, e Diego Simeone, do Atlé-
tico de Madrid.

Em seu discurso no palco, Löw fez
questão de elogiar todos que fizeram
parte da conquista da Copa do Mundo.
Ele recebeu 36,23% de todos os votos.
Carlo Ancelotti foi o segundo, com
22,06%, e Simeone o terceiro, com
19,02%.

- É a cereja do bolo, e o bolo sendo
a Copa do Mundo. Sei que este prêmio
não é só para mim. Estou levando por
todos aqueles que me ajudaram. É con-
sequência de muitos anos de trabalho
duro. Gostaria de agradecer a todos os
técnicos alemães que fazem tanto com
os jovens jogadores todo dia. O que
seria do técnico sem um fantástico
time? Para todos aqueles que não estão
aqui, minha gratidão a vocês é eterna,
vocês são de classe mundial. É um pre-

sente para mim poder trabalhar com
vocês.

Löw dá sequência aos alemães no
topo entre os treinadores: em 2013,
Jupp Heynckes, do Bayen de Muni-
que, faturou o troféu depois de con-
quistar a Liga dos Campeões. A Espa-
nha venceu nos dois anos anteriores,
com Pep Guardiola (então no Barce-
lona) e Vicente del Bosque (Espanha).
Em 2010, José Mourinho foi o pre-
miado pelo trabalho à frente do Inter
de Milão.

Um alemão também ganhou na pre-
miação feminina: Ralf Kellermann, téc-
nico do Wolfsburg, vencedor da Liga
dos Campeões. Com 17,06% dos vo-
tos, ele superou Maren Meinert
(13,16%), da Alemanha, e o japonês
Norio Sasaki (13,06%), único entre os
três finalistas que já havia recebido o
prêmio

Fonte:
http://globoesporte.globo.com/pla-

tb/meiodecampo/2015/01/12/joachim-
low-e-eleito-o-treinador-do-ano/

CR7 confirma favoritismo, fatura a Bola de Ouro
Craque português recebe 37,66% dos votos e fatura prêmio pela terceira vez na carreira. Alemã supera Marta entre as mulheres, e James Rodríguez leva Puskas

Cristiano Ronaldo confirmou o fa-
voritismo e foi eleito o melhor jogador
do mundo pela terceira vez, a segunda
consecutiva (2008, 2013 e 2014). O
craque do Real Madrid recebeu o prê-
mio das mãos do presidente da Fifa,
Sepp Blatter, fez um discurso menos
emocionante em relação ao do ano pas-
sado, quando chorou, mas encerrou em
grande estilo, ao gritar em espanhol
“sim” e arrancar algumas risadas da pla-
teia. Ele superou com alguma folga o
goleiro Manuel Neuer, do Bayern de
Munique, e o atacante Lionel Messi, do
Barcelona, ao terminar com 37,66%.
O argentino ficou em segundo em dis-
puta apertada, com 15,76%, contra
15,72% do alemão.

- Queria agradecer a todos que vota-
ram em mim. A meu treinador, meus
companheiros, meu presidente. Foi um
ano expressivo para mim a nível pesso-
al e coletivo. Ganhar um troféu com
esta dimensão é único. Estou muito fe-
liz. Isto me dá motivação para continu-
ar a trabalhar da mesma forma que te-
nho feito até agora. Nunca pensei em
ganhar três vezes esta bolinha. Espero
não parar por aqui. Quero alcançar o
Messi – disse o luso, antes de terminar
com o grito.

Depois, em entrevista na zona mis-
ta, levou a afirmação em tom de brin-
cadeira.

- Não estou preocupado com isso.
As coisas acontecem naturalmente, é
uma motivação. Não compito só com
ele (Messi), mas com todos, Barcelona,
Chelsea, Bayern. Futebol é isso, é com-
petir, ver quem ganha e leva os títulos.
A vida é assim, no próximo ano traba-
lharei para estar aqui de novo. Eu me
preparo para jogar e ganhar, falar não é
o meu forte.

Assim, o português entra num pata-
mar muito restrito da história do fute-
bol, onde só chegaram nomes como Jo-
han Cruyff, Michel Platini e Marco van
Basten, pela antiga Bola de Ouro (quan-
do era apenas para europeus e promovi-
da somente pela revista “France Foot-
ball”), e Ronaldo e Zinedine Zidane (tro-
féu de melhor do ano da Fifa) com três
conquistas, e diminuiria a distância para
o seu grande rival, Lionel Messi, deten-
tor de quatro (2009, 2010 – quando
“France Football” e Fifa unificaram o
prêmio -, 2011 e 2012).

Em um ano recheado de títulos co-
letivos (foram quatro: Copa do Rei, Liga
dos Campeões, Supercopa da Europa e
Mundial de Clubes), Cristiano Ronaldo
brilhou na Copa do Rei com três gols,
foi artilheiro da Liga dos Campeões com
17 e fez dois na final da Supercopa da
Europa. Só ficou na sombra no Mundial
de Clubes no Marrocos, mas mesmo as-
sim foi eleito o segundo melhor jogador

da competição.
Além dos títulos coletivos, foi mais

um ano de recordes individuais para o
camisa 7 do Real Madrid, que se tornou
no maior artilheiro histórico de uma
edição da Liga dos Campeões com os
17 gols, o primeiro a marcar em duas
finais com dois clubes diferentes (Man-
chester United e Real, superou Raúl na
artilharia histórica da Champions mar-
cando o seu 72º gol – está atrás de Mes-
si, que tem 75 -, tornou-se o maior arti-
lheiro da história da seleção portuguesa
com 52 gols e foi também o artilheiro
dos campeonatos europeus com 31 ao
lado de Luis Suárez. Ele encerrou o ano
com 61 gols e 22 assistências em 60
jogos.

Cristiano Ronaldo venceu também
o troféu de melhor jogador da Uefa e
do Campeonato Espanhol. O craque
foi reconhecido como melhor do ano
por algumas publicações esportivas
prestigiosas como a “World Soccer”,
a “Four Four Two”, o jornal “Mar-
ca”, o “Guardian” e a “Gazzetta dello
Sport”. Mas para o jornalista portu-
guês Luis Miguel Pereira, autor do li-
vro “Segredos da Máquina”, não fo-
ram só os gols e os recordes da tem-
porada que ofuscaram a prestação ne-
gativa de CR7 no Brasil, onde marcou
apenas um gol com Portugal, elimi-
nado na fase de grupos.

Neymar recebe seis votos de melhor do
mundo e fica em sétimo na Bola de Ouro

Logo depois do anúncio da vitória
de Cristiano Ronaldo, nesta segunda-
feira, em Zurique, a Fifa divulgou a lista
dos jogadores mais bem votados na Bola
de Ouro. Neymar ficou em 7º lugar, com
2,21% do total de votos. CR7 teve lar-
ga vantagem sobre Messi, o segundo
colocado: 37,66% a 15,76%, enquanto
Neuer recebeu 15,72%. O holandês Ro-
bben ficou na quarta posição, à frente
dos alemães Müller e Lahm. Depois de

Neymar, James Rodríguez, Toni Kroos
e Di María completam a lista dos 10
melhores, seguidos por Diego Costa.

O camisa 10 do Brasil teve apenas
seis votos para melhor jogador do mun-
do: do capitão e do técnico da Samoa
Americana, dos treinadores de Bahamas
e Brunei, de um jornalista de Madagas-
car e de seu comandante na seleção bra-
sileira, Dunga. Indicado entre os me-

lhores atacantes do ano, Neymar aca-
bou fora da seleção do mundo de 2014 e
não ganhou nenhum prêmio na Festa
de Gala da Fifa. Enquanto a entidade
realizava o evento, o brasileiro partici-
pava do lançamento de um torneio na
Turquia.

Fonte: http://
globoesporte.globo.com/platb/meiode-
campo/2015/01/12/neymar-fica-em-
setimo-lugar-na-votacao-veja-lista/

Seleção do mundo tem Thiago Silva e David Luiz
A seleção do mundo de 2014 tem

uma zaga brasileira. Thiago Silva e Da-
vid Luiz, defensores do Brasil na Copa
do Mundo do ano passado, foram elei-
tos em votação da FifPro, sindicato
mundial dos jogadores de futebol pro-
fissionais, que envolveu 23.383 atletas
de todo o mundo. Sergio Ramos e Phili-
pp Lahm também entraram como me-
lhores defensores, nas laterais enquan-
to o goleiro escolhido foi Manuel Neu-
er.

Para o meio de campo foram eleitos
Ángel Di María, destaque da Argentina
na Copa do Mundo, Toni Kroos, reve-
lação alemã, e Andrés Iniesta, que aca-
bou eliminado na primeira fase do Mun-
dial com a Espanha. No ataque, Ney-

mar era um dos candidatos, mas não
conseguiu uma vaga entre os três esco-
lhidos. O holandês Arjen Robben foi um
dos mais votados, ao lado dos astros
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Com as indicações de David Luiz e
Thiago Silva, o Brasil segue como o país
recordista em eleitos para o time mun-
dial. No total, 10 brasucas já fizeram
parte da equipe: além da dupla do PSG,
já foram votados Dida, Daniel Alves,
Cafu, Maicon, Lúcio, Marcelo, Kaká e
Ronaldinho. Assim como DAvid, Toni
Kroos, Di María e Robben entraram para
a seleção pela primeira vez. CR7 e Messi
seguem como recordista, com oito apa-
rições.

Equipe reserva tem Neymar, Daniel

Alves e Marcelo
Neste ano, a FifPro também divul-

gou uma equipe reserva, onde Neymar
aparece como um dos três atacantes, ao
lado de Zlatan Ibrahimovic e Luis Suá-
rez. O brasileiro foi o quinto mais vota-
do para sua posição, enquanto Diego
Costa foi o sétimo. Nas laterais, mais
dois brasileiros aparecem: Daniel Alves
e Marcelo. Courtois foi o segundo go-
leiro mais votado, enquanto Hummels
e Alaba compõem a zaga do time. No
meio, aparecem Xabi Alonso, Yaya
Touré e Modric.

Fonte: http://
globoesporte.globo.com/platb/meiode-
campo/2015/01/12/selecao-do-mundo-
tem-thiago-silva-e-david-luiz/

A Bola de Ouro (no original em fran-
cês Ballon d'Or) foi um prêmio de fute-
bol, criado pela revista francesa, France
Football. Era conhecido mundialmente
como o Futebolista do Ano na Europa.

Em julho de 2010, foi anunciada a
unificação do prêmio com o de Melhor
jogador do mundo pela FIFA, com o
primeiro prêmio sendo entregue em ja-
neiro de 2011 e passando a ser chama-
do de FIFA Ballon d'Or.1

O prémio era um dos três mais reco-
nhecidos do mundo, junto com a elei-
ção de Melhor Jogador do Ano da revis-
ta World Soccer e o prêmio de Melhor
jogador do mundo pela FIFA. Era atri-
buído por 52 jornalistas europeus de
países diferentes. Foi a inspiração dire-
ta para a Bola de Prata criada pela re-
vista Placar, por ideia de seu repórter
francês Michel Laurence.

Até 1995, o prêmio era restrito
aos europeus. Os argentinos Alfredo
Di Stéfano (em 1957 e 1959) e Omar
Sivori (em 1961) e o português Eusé-
bio (em 1965) receberam a premia-
ção antes disso, mas respectivamente

como cidadãos espanhol, italiano e
português, respectivamente. O primei-
ro cidadão não-europeu a ganhar a
Ballon d'Or veio já naquele ano: foi o
liberiano George Weah, mas até 2006

o prêmio continuou a considerar ape-
nas jogadores que atuavam na Europa.
A partir da edição de 2007, passou-se
a abranger jogadores de qualquer lugar
do mundo.

Johan Cruijff

Estes foram os maiores vencedores:

Jogador         Prêmios Anos

Lionel Messi 4 2009, 2010, 2011, 2012
Cristiano Ronaldo 3 2008, 2013, 2014
Johan Cruijff 3 1971, 1973, 1974
Michel Platini 3 1983, 1984, 1985
Marco van Basten 3 1988, 1989, 1992
Alfredo Di Stéfano 2 1957, 1959
Franz Beckenbauer 2 1972, 1976
Kevin Keegan 2 1978, 1979
Karl-Heinz Rummenigge 2 1980, 1981
Ronaldo 2 1997, 2002

Lionel Messi Cristiano Ronaldo

 Michel Platini Marco Van Basten Alfredo Di Stéfano

Franz Beckenbauer Karl-Heinz Rummenigge Ronaldo
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P/ HELDER F. SIMURRO

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. (M.E.D.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015 A
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até
o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro
de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021
ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-
CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais.

Brasília, 16 de dezembro de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

Pr. Anastácio Martins
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”Onde temos razão não podem
crescer as flores”, dizia o poeta israe-
lense Yehuda Amijai. A frase é útil para
ilustrar o conflito entre convicção in-
flexível e florescimento da criativi-
dade. Serve em especial aos pombi-
nhos que se acham donos da verdade.
Atitude que contraria os princípios do
amor, um encontro criativo e libertá-
rio entre duas pessoas que se estimu-
lam reciprocamente.

Há um trecho formidável em Ma-
cbeth no qual o dramaturgo inglês Wi-
lliam Shakespeare faz uma alegoria

Senhor ministro da REFORMA
AGRÁRIA,

Os quatro senhores que sentaram  na
sua cadeira no período de 2011 – 2014
não mereceram o título de ministros da
REFORMA AGRÁRIA. Estiveram
aquém de suas responsabilidades: as me-
tas de REFORMA AGRÁRIA foram as
piores desde a queda da Ditadura Mili-
tar. Foi um período em que houve pou-
cas soluções e os problemas só se agra-
varam.

Não há nenhuma justificativa ou
explicação capaz de argumentar sobre a
existência de mais de CEM MIL FAMÍ-
LIAS acampadas, milhares há mais de

REFLEXÃO - URGÊNCIA PARA OS TRABALHADORES NO CAMPO
oito anos, sofrendo todo tipo de neces-
sidades.

Sabemos que a REFORMA AGRÁ-
RIA clássica, massiva, que conseguiu
derrotar o latifúndio, democratizar a
propriedade da terra e desenvolver as
forças produtivas no campo é um Pro-
grama Agrário justaposto a um Proje-
to de Desenvolvimento Nacional e In-
dustrial, que foi derrotado em nosso
País.

Os Movimentos Sociais do Campo,
no Brasil e em toda a América Latina,
defendemos como alternativa uma RE-
FORMA AGRÁRIA do tipo popular, que
implica em um Projeto Popular para
nossos Países, Governos de natureza
popular, o que, infelizmente, não é o
caso das condições brasileiras.

Diante dessas circunstâncias, é UR-
GENTE e necessário que pelo menos
seu ministério, em colaboração com o
Instituto de REFORMA AGRÁRIA (IN-
CRA), Conab, Embrapa, Ibama e o
MDS, tenham a compreensão de que é
fundamental levar adiante medidas UR-
GENTES para enfrentar os graves pro-
blemas sociais que se acumulam no cam-
po, atingindo milhões de trabalhadores
rurais.

É preciso assentar URGENTEMEN-
TE as mais de 100 MIL FAMÍLIAS que
estão acampadas. Criar um Programa

de Metas, com recursos humanos e fi-
nanceiros para assentar pelo menos
outras 50 MIL FAMÍLIAS por ano, no
próximo período.

É preciso criar um PAC DOS AS-
SENTAMENTOS, para resolver , de
vez, os déficits existentes  na cons-
trução de moradias dignas, água
potável, Escolas de Ensino Funda-
mental e Médio, e estradas com
condições de transportar a produ-
ção.

É preciso priorizar o destino dos 80
MIL LOTES VAGOS em perímetros ir-
rigados do Nordeste às FAMÍLIAS SEM
TERRA.

Estimular a organização de COOPE-
RATIVAS e a instalação de AGROIN-
DÚSTRIAS  em todos os assentamen-
tos, com a universalização e desburo-
cratização do Programa TERRAFOR-
TE.

Garantir os recursos necessári-
os para o PRONERA ( Programa
Nacional de Educação da REFOR-
MA AGRÁRIA) para que todos os
jovens assentados possam ingres-
sar na Universidade e ultrapassar-
mos a vergonhosa marca atual de
apenas 1% DOS JOVENS ASSEN-
TADOS CHEGAREM À UNIVERSI-
DADE.

Criar um amplo Programa de

Alfabetização de todos os adultos
que vivem no campo e nas periferi-
as das cidades.

Implementar com Recursos Huma-
nos e incentivos econômicos a transi-
ção da agricultura de venenos para
uma matriz agroecológica.

Transformar a Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento) numa gran-
de empresa brasileira de abastecimento
de alimentos saudáveis para todo povo
brasileiro. Comprando todos os alimen-
tos produzidos pela AGRICULTURA
FAMILIAR  e distribuindo nos MER-
CADOS POPULARES e Institucionais.

E implantar um amplo Progra-
ma em que se possa reflorestar com
árvores nativas e frutíferas pelo
menos um hectare de cada família
assentada e da Agricultura Famili-
ar.

Esse é um Programa Mínimo,
urgente e necessário. Se o senhor se
enredar apenas na burocracia do nada –
pode, lamentamos lhe informar, entra-
rá para a história como um ministro
medíocre, que não serviu para nada,
como muitos dos que o antecederam.
Lembre-se, no campo só podemos co-
lher o que se planta! Atenciosamente.

Reflexão sobre texto de João Pedro
Stedile  — Coordenador do MST e da
Vila Campesina Brasil  –

Quem é “dono da verdade” oprime seu parceiro e inibe a criatividade
sobre a diversidade humana: “Na rela-
ção geral, passais por homens, como
os mastins, os galgos, vira-latas, pas-
tores, perdigueiros - são todos cha-
mados pelo nome de cães”.

A idéia é valiosa para todos que
procuram um amor ou se esforçam
para compreender seu par, pois levanta
um paradoxo instigante sobre o fato
de que, ao nos sentirmos pertencen-
tes a mesma espécie humana, e ao par-
tilharmos igual cultura, nem sempre
observamos que podemos ser muito
diferentes uns dos outros. Isso fica
gritante quando vemos na mídia notí-
cias de ações extremas que nos cho-
cam e nos fazem perguntar como um
indivíduo pode fazer aquilo. Mas as
diferenças também se revelam no dia
a  dia, de forma mais ou menos sutil,
com atitudes de pessoas com as quais
convivemos. Por exemplo, prosse-
guindo com a metáfora de Shakespea-
re, quantas vezes não ouvimos uma
mulher se referir ao parceiro como
pit-bull?  Ou um homem falando da
mulher como a víbora? Há momentos
em que o outro, em geral tranqüilo,
vira uma fera, explodindo em raiva e
emoções fortes. Se isso ocorre vez ou
outra, dá para entender que possa ter
tido um surto, às vezes reagindo de

forma exagerada a algum motivo jus-
to.

Mas, se faz isso a toda hora, al-
guém merece? Pior é quando o pit-
bull ou a víbora não “explodem” co-
tidianamente, mas mantêm tempera-
mento autoritário, inflexível. Quase
sempre se julgam donos da verdade,
dão ordens, querem as coisas sempre à
sua maneira e não sabem dialogar. Tei-
mosia, convicção, onisciência e oni-
potência não dão espaço ao que é va-
lioso numa relação e se constitui em
uma de suas grandes vantagens: a fle-
xibilidade mútua, o reconhecimento
dos próprios limites, a capacidade de
um aprender com o outro e a admis-
são das próprias imperfeições em be-
nefício do entendimento.

Quando ele ou ela que são difíceis,
detém o poder econômico do casal, aí
as coisas ficam mais complicadas ain-
da. Perguntem se algum dia aceitará
fazer análise? Nem pensar, pois sabe
tudo sobre si e sobre o par, imagine se
vai “rasgar” dinheiro pagando psica-
nalista? Quem aceita fazer análise, re-
conhece que não pode saber ou con-
trolar tudo e, que o crescimento hu-
mano requer um par, um vínculo pro-
fundo. Foi assim no início da vida, jun-
to à mãe. Assim se espera que seja com

todo casal. Mas, como diria Shakes-
peare, há pastores, poodles e pitbulls.
Um dos pombinhos, por dificuldade
emocional e psíquica, exorbita, trans-
gride o senso de respeito mútuo, tra-
tando a cara-metade, não raro uma
pessoa indefesa e sensível, de forma
opressiva e sem considerar a singula-
ridade dela. Ele ou ela tem uma incrí-
vel intolerância pelos limites e erros
alheios, como se todas as pessoas pre-
cisassem ser como eles querem, com
pensamento único e forma de ser igual.
Conviver com uma pessoa assim deve
exigir paciência e noção de que se re-
laciona com alguém problemático e,
acima de tudo, gostar muito dele. Mas,
não raro, quem sofre esse tipo de rela-
ção está revivendo uma situação in-
fantil, em que o pai ou a mãe era uma
pessoa tirânica e desrespeitava os li-
mites de dignidade na tarefa educacio-
nal. Ela foi acostumada a tal exorbi-
tância e converteu a opressão em ex-
periência natural. Pena, pois assim o
amor vê soterrado sob a prepotência
o que mais o irriga: o diálogo, a convi-
vência democrática, o aprender com
a experiência recíproca, a observação
da beleza da diferença. Uma grandiosa
perda de conhecer  e aprender um com
o outro.

Como é importante crer que tudo
vai dar certo, ainda que tudo pareça
perdido e sem saída. Muitas pessoas
estão vivendo no sofrimento, porque
não conseguem crer no impossível.

SOMENTE CRER
Jesus sempre nos ensinou que tudo é
possível, ainda que humanamente seja
impossível para os homens, mas não
para Deus. Quando Jairo, um chefe da
sinagoga soube que Jesus estava na
cidade, que Jesus curava as pessoas
de qualquer mal, ele não pensou duas
vezes em procurá-lo. Porque sua filha
estava à beira da morte, ele não sabia
mais o que fazer para curá-la. Então
Jairo foi procurar o Senhor Jesus na
esperança Dele salvar a sua filha, quan-
do Jairo viu Jesus, correu e se jogou
aos pés de Jesus, rogando-lhe com
muita insistência e dizendo: Minha fi-
lha está morrendo! Por favor, venha
comigo e ponha as suas mãos sobre
ela, para que sare e viva! Jesus foi com
ele. Jairo ficou tão contente, pensan-
do agora minha filha vai viver; só que
uma grande multidão foi junto com
Jesus e o apertava de todos os lados.
E Jairo estava com tanta pressa, que

não via a hora de chegar, quando de
repente Jesus parou. Jairo pensou, o
que será que está acontecendo agora?
E disse: Vamos Senhor, a minha filha
não pode ficar esperando mais. Jesus
disse: Quem me tocou?  Seus discípu-
los disseram: Mestre, a multidão te
aperta e o Senhor diz quem te tocou.
Jesus disse: Alguém me tocou com fé,
porque de Mim saiu poder. Era uma
mulher que sofria já há doze anos com
uma hemorragia que não cessava. Ela,
com medo e apavorada, disse: Sou eu,
e contou toda a sua história. Jesus dis-
se: Vai, minha filha, a tua fé te salvou.
Jesus estava falando, quando chega-
ram alguns empregados da casa de Ja-
iro e disseram: Seu Jairo, a menina já
morreu. Não incomoda mais o Mes-
tre. Jesus viu que ele estava entrando
em agonia e disse: Não tenha medo,
Crê Somente. Quando Jesus chegou à
casa dele, todos estavam chorando

muito. Jesus disse: Não chore porque
a menina não morreu, ela está dormin-
do e todos começaram a rir de Jesus.
Jesus pediu que todos saíssem do
quarto, ficando Pedro, Tiago, João, o
pai e a mãe da menina. Segurou na mão
da menina e disse: Menina, a ti te digo.
levanta-te. E logo a menina se levan-
tou e andava, pois já tinha doze anos
de idade. E todos glorificavam a Deus.
Existe alguma coisa impossível para
Deus? Eu creio que não. E você?  As-
sim como ele foi com Jairo, Ele quer
ser com você. Apenas creia no impos-
sível. Ainda que, as circunstâncias di-
gam que não tem jeito e tudo pareça
estar perdido, sem saída. Lembre-se,
que tudo é possível àquele que crê.
Então, creia no impossível. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 das
05h30mim às 06h30mim
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Os acontecimentos dentro da lei
de causa e efeito, KARMA, nos abala
e consideramos como tragédia. São
fatos coletivos ou individuais, abran-
gendo vidas e mais vidas, trazendo
dores e sofrimentos. São incêndios,
temporais, terremotos e outros que
nos levam a lembrar de DEUS, pedir
ajuda  material e espiritual, com a
força da fé, esperança e caridade.
Nascemos para sofrer, vivemos em
busca de felicidade, na conquista do
amor e perdão. Resgatamos dívidas
contraídas no passado, em outras en-
carnações. DEUS É  JUSTO, nós é
que contraímos KARMAS que preci-
sam passar por provas ou expiações,
de acordo com a gravidade do ato
praticado. A REENCARNAÇÃO é
uma condição necessária para depu-
ração do espírito, que volta, para num
corpo material, no encontro com seus

A LEI DE CAUSA E EFEITO
afins e familiares, ou outros que passa-
mos dentro de um relacionamento. A
curto ou a longo prazo, possamos en-
contrar a paz, o amor e a união de to-
dos, em prol da fraterna caridade. Nin-
guém sofre sem uma causa,  trazendo
um efeito. Buscamos a causa em encar-
nações anteriores, onde acumulamos
ações e reações. A vida do espírito é
eterna e os caminhos são traçados de
acordo com as condições, os meios cri-
ados no mundo da evolução, vinculadas
nas provas e expiações que passamos,
justificando os acontecimentos, por
força da necessidade, de acertos e repa-
ros nas vidas sucessivas, para se torna-
rem realidades.

NA VIDA TUDO PASSA. Num tem-
po necessário, para  nascerem as reali-
dades vividas, passadas pelo crivo da ra-
zão e da inteligência, na prática da cari-
dade, da mediunidade, no exercício do
amor ao próximo

A felicidade nasce dentro de nós quan-
do, a cada um será dado segundo a suas
obras, criadas com a humildade, o poder
da fé, acreditarmos em DEUS e sermos
os reais servidores das leis de DEUS.

Eu sou um ser de fogo violeta.
Eu sou a pureza que DEUS deseja.
Nós seremos felizes e nada nos fal-

tará.
Gozaremos de boa saúde e havemos

de realizar tudo que desejamos.
Viva  JESUS em nossos corações,

para sempre
A BOA NOVA É A LUZ QUE ILU-

MINA OS CAMINHOS POR NÓS PER-
CORRIDOS.

Precisamos ser curados, transforma-
dos!

“A receita que João deu é: Ele vos

Precisamos ser curados
batizará no Espírito Santo e no fogo”.

O Espírito Santo é o remédio para a
doença terrível que atingiu a Igreja e
tem deixado seus membros, que somos
nós, sem defesas.

Se descobríssemos o remédio para a
cura da Aids, certamente iríamos inves-
tir tudo para adquiri-lo e aplicá-lo em
todos os que estão afetados pela doen-
ça. Da mesma forma, Deus já nos indi-
cou qual é o remédio para o mal que
aflige Seus filhos: o Espírito Santo. As-
sim como no início Ele derramou o Es-
pírito, volta a derramá-Lo agora com a
mesma força.

Somos, ao mesmo tempo, a noiva
e o amigo do Esposo que vem alertar
a noiva. O tempo urge, por isso pre-
cisamos de restauração, de santifica-
ção. Nossa vida ainda está enferma,
precisamos ser curados, transforma-
dos! Isso só acontece pelo poder do
Espírito.

Seu irmão,

Até que o governo federal se esfor-
çou para cumprir o dever de casa. Mas
não gerou um voto de confiança da
fatia rural brasileira na presidente Dil-
ma. Apesar de saudado comedidamen-
te o Plano Agrícola e Pecuário (PAP)
2014/15 (Plano de Safra), anunciado
em 19 de maio passado, não passou
dos limites de uma obrigação inaliená-
vel com o agronegócio, responsável
por 40% das exportações brasileiras,
35% dos nossos empregos e 25% do
PIB do País.

É um setor que não deveria ser tra-
tado pelo governo federal com má von-
tade ideológica e inadimplência políti-
ca como tem acontecido em várias
oportunidades. Em quatro anos, por
exemplo, tivemos quatro ministros da
agricultura e este ministério tão fun-
damental é tratado como de “segunda
linha” e não tem poder real de influen-
ciar na construção de políticas públi-
cas, na tomada de decisões econômi-
cas. Infelizmente! E só no ano passa-
do, depois de quase três administra-
ções petistas completas,  a presidente

Nossa Agropecuária merece mais
se ocupou em dar suporte estrutural e
financeiro para equacionar os proble-
mas de armazenagem de grãos que dei-
xa o Brasil refém de vendas imediatas
e impede a regulação de preços.

Além de aumentar todo ano a pro-
dução de grãos, garantir alimento na
mesa dos brasileiros, exportar US$ 100
bilhões/ano e gerar um saldo comerci-
al de US$ 83 bilhões o setor evita dé-
ficits aflitivos na balança internacio-
nal do nosso comércio. Agora está pre-
vista nova safra recorde estimada em
191,2 milhões de toneladas, distribuí-
da por 56,4 milhões de hectares, em
mais uma demonstração do avanço de
produtividade que o setor tem con-
quistado.

Por isso, para quem entende dos
negócios da terra, o anúncio do plano,
deveria ter mais feição de registro ins-
titucional do que de esplendor de co-
mício. Especialmente por ter a presi-
dente se exposto a ler um texto dúbio
– grafado com caligrafia da campanha
atual do seu partido – que atribui o
início do grande desenvolvimento da
agricultura brasileira ao primeiro dia
de governança do presidente Lula.

O PAP se inicia no dia 1º de julho
deste ano e vai até 30 de junho de 2015.
Mas o maior volume de recursos des-
tinados ao plano não é muito diferen-
te do padrão das últimas safras: R$
156,1 bilhões em crédito rural para a
agricultura empresarial, 14,7% mais
que em 2013/14, quando foram libera-
dos R$ 136 bilhões, valor 18% supe-
rior ao de 2012/13. Reiteradas reivin-
dicações por créditos com menores
juros e incremento de recursos para o
crédito rural (que só dará para assegu-
rar 20% da produção do País) não fo-

ram atendidas. O aumento em um pon-
to porcentual da taxa de juros no PAP
custará ao setor agropecuário R$ 890
milhões, segundo cálculos da Federa-
ção da Agricultura do Rio Grande do
Sul (Farsul). Outro grave problema
sequer foi mencionado, o da política
de controle dos preços da gasolina, que
prejudica o segmento sucroenergéti-
co.

O plano passou apertado pelo cri-
vo do público especial que prestigiou,
na terça-feira, em Brasília (DF), a pos-
se da diretoria da Frente Parlamentar
da Agropecuária, da qual participo.
Ninguém desconhece a necessidade do
apoio e planejamento governamentais
decorrentes da própria natureza da
produção agrícola, sujeita a eventos
imprevisíveis como alterações climá-
ticas. Uma atividade de risco, essenci-
al para a manutenção da segurança ali-
mentar da população. Por isso a es-
tranheza ao constatar que o plano não
aborda mudanças relevantes para a
infraestrutura de transporte, há muito
tempo o principal gargalo do agrone-
gócio brasileiro e da sua competitivi-
dade.

Até os 1970, como já escrevi em
outro artigo, éramos importadores de
alimentos. Nos últimos 40 anos, se-
gundo o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), 68% do cresci-
mento da produção agrícola se relaci-
onou à aplicação de novas tecnologi-
as, 9% ao aumento da área de plantio
e 2% à mão de obra. Para continuar
competitivo, bancando parte impor-
tante das exportações nacionais com
as commodities do campo, o produ-
tor brasileiro é desafiado todo ano a
reduzir seus custos. Boa parte desse

sucesso tem base na criação da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária - Embrapa, em 1973, cujos es-
tudos promoveram a espetacular ocu-
pação do cerrado, onde se concentram
hoje 70% da produção nacional de
grãos.

Daí a necessidade de manter os
investimentos em pesquisa e inova-
ção tecnológica, de buscar os “gené-
ricos” para a defesa animal, superar
a dependência da importância de
componentes para os fertilizantes,
estruturar nosso sistema de defesa e
vigilância sanitária e assim por dian-
te.

Então, para o bem da verdade, não
foram Lula e Dilma que operaram o
milagre da multiplicação da soja, do
milho, da cana-de-açúcar, do álcool
combustível e dos bois brasileiros, que
somados ocupam o segundo maior re-
banho bovino do mundo. Foi o traba-
lho de vários governos e do brasileiro,
sob diversos climas – alguns muito
adversos – e variadas circustâncias.

No Brasil, a manutenção da ativi-
dade agrícola tem dependido do crédi-
to rural para financiamento de insu-
mos e de outros custos para viabilizar
o plantio. Insisto que falta gerência,
planejamento e projeto para o País.
Não adianta tentar atender a setor por
setor, com desonerações, incentivos
pontuais. É preciso estabelecer polí-
ticas públicas além de um plano anual
de safra. Apesar de todas as dificulda-
des, a agropecuária é o setor que mais
prosperou e que sustenta boa parte
do nosso desenvolvimento. Empresá-
rios e trabalhadores rurais, de qual-
quer porte, merecem minha admira-
ção e meu respeito pelo esforço e de-
terminação com que tantas vezes têm
levado nas costas este nosso País gi-
gante.



JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

Concessionária Contrata:
-VENDEDOR(a) DE VEÍCULO: Com experiência em

VENDAS e atendimento ao público

A empresa oferece: Salário Compatível, Convênio
Médico, Odontológico, Farmácia, Seguro de Vida e Vale
Transporte.

Enviar CV. no e-mail: limeirarhrecruta@gmail.com sob a
sigla VEND/2014

-VENDEDOR(a) DE CONSÓRCIO E SEGURO:
Com experiência em VENDAS e atendimento ao público

A empresa oferece: Salário Compatível, Convênio
Médico, Odontológico, Farmácia, Seguro de Vida e Vale
Transporte.

Enviar CV. no e-mail: imeirarhrecruta@gmail.com sob a si-
gla CONS/2014 OU seguro/2014
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GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III
DA NOVA ERA

EXCELENTE DIA, REPLETO DE
AMOR E ALEGRIA!

Nos esclarecimentos informados por
Ramatis, continua o venerável mestre
assim se pronunciando.

- Atualmente, o medo do câncer in-
curável afeta de tal modo a mente de
certas pessoas que, em alguns casos,
perturba-lhes o equilíbrio biomagnético
e chega a produzir desarmonias orgâni-
cas e estados enfermos estranhos. Acen-
tua-se essa angustiosa expectativa can-
cerígena ante o temor comum contra a
mais singela batida, verruga, quisto se-
báceo ou epíspase inofensiva, em que
os mais pessimistas só se tranquilizam
quando o médico lhes diagnostica qual-

DE  VOLTA  À  HOMEOPATIA – NÃO  TENHA  MEDO  DO  CÂNCER!
quer outra doença diferente e menos
atemorizante, embora seja a ulcera gás-
trica, a colite, a amebíase ou a diabete.

Obviamente, quando esse tipo de
enfermo tão pessimista perde a fé na
ciência médica alopática, malgrado esta
o impressionar com todo o seu aparato
técnico e sensível à sua carne, também
deposita pouca confiança no facultati-
vo homeopata, que só lhe prescreve as
“aguinhas” sem cor e sem gosto... Di-
ante de tanto esgotamento neuropsí-
quico, saturação medicamentosa e de-
sânimo completo, torna-se bem mais
difícil despertar pela Homeopatia a di-
nâmica do corpo torturado e vítima de
profunda melancolia. Na verdade, para
o homeopata, tal doente representa um
sério problema, porquanto já foi injeci-
onado, radioativado, saturado de dráge-
as, vitaminas e minerais diversos. Sem
dúvida, há de ter experimentado todo o
arsenal de antibióticos, barbituratos,
salicilatos, sulfas, substancias mercuri-
ais e estricninas e, é claro, os novos
medicamentos que a indústria farmacêu-
tica coloca no mercado constantemen-
te para a cura definitiva. Em certos ca-
sos, o seu memorial ainda pode ser mais
extenso; talvez haja sido psicanalisado
por estudioso discípulo de Freud, que lhe
ativou as emersões do subconsciente e
fixou-lhe os recalques de infância, ou
então haja-se submetido, ainda, ao exa-
me de abalizado psiquiatra, que pode tê-
lo enquadrado sob a terminologia pito-
resca dos tipos esquizotímicos ou ciclo-
tímicos, segundo os estudos dos tempe-
ramentos, feitos por Kretschmer.

Mas não resta dúvida de que se trata de
um tipo de enfermo sem qualquer disposi-
ção eletiva ou de simpatia mental e emo-
tiva para com o tratamento homeopáti-
co; e, pelo fato de não poder atestar os
efeitos medicamentosos da Homeopatia
no seu organismo físico, tal como acon-
tecia com os remédios alopáticos, ainda
mais crescer-lhe-ão a desconfiança e o

desinteresse pelo tratamento infinitesi-
mal. Ele ignora, comumente, que são as
energias vitais do próprio organismo que,
sob a ação dinâmica da homeopatia,
despertam e efetuam a cura defini-
tiva, atendendo a direção sábia do
espírito imortal.

Poderiam então pensar que tal paci-
ente, já fracassado no tratamento alo-
pático, também não será curado pela
homeopatia. Porém, advertimos que a
cura dependerá do próprio pacien-
te, conforme o seu zelo, perseverança,
paciência e confiança no tratamento
prescrito pelo médico homeopata,
pois é evidente que não deve considerá-
lo um mago ou um ser miraculoso mas,
em verdade, um cientista que opera obe-
decendo às leis imutáveis do governo
espiritual da alma sobre o corpo físico.
Em face da imutabilidade dos princípios
homeopáticos e do fato de seus medica-
mentos ainda continuarem com a mes-
ma eficiência já comprovada há mais
de um século, a medicina homeopática
também poderá curar certos enfermos
desenganados pela ciência medica alo-
pata, desde que o homeopata consiga
identificar o seu tipo psicofísico exato
e, assim, prescrever-lhe o medicamen-
to constitucional. Para provar essa efi-
ciência secular do medicamento home-
opata, basta lembrar que os mesmos ti-
pos de doentes que há dois séculos Hah-
nemann curava com China, Thuya ou
Natrum Muriaticum, ainda continuam
a ser curados presentemente pelos mes-
mos medicamentos, desde que esses do-
entes apresentem os mesmos quadros
psicofísicos que são individualizados
para a prescrição de tais remédios. A
mesma dor de cabeça produzida pelo
reumatismo blenorrágico e que Hahne-
mann curava com Thuya Occidentalis,
quando isso ocorria em indivíduos im-
pacientes, de fala rápida, que se irrita-
vam ou se excitavam com facilidade, os
homeopatas modernos continuam a

curar atualmente com a mesma Thuya,
desde que se trate dos mesmos tipos psi-
cofísicos e embora a terminologia mé-
dica possa classificá-la modernamente
de cefalalgia nervosa, enxaqueca crôni-
ca ou com qualquer outra designação
patogênica.

O que importa realmente ao home-
opata não é o nome ou a terminologia
que oriente o diagnóstico das enfermi-
dades, mas sim saber qual seja o tipo
enfermo avaliado em seu todo psicos-
somático. No exemplo acima, o home-
opata leva em conta que, além da dor de
cabeça oriunda de reumatismo gonocó-
cico, o enfermo apresenta a caracterís-
tica psicológica de ser facilmente exci-
tável ou irritável, impaciente e nervo-
so por qualquer bagatela e, à vista desse
quadro psicofísico, prescreve então a
Thuya Occidentalis. Além de levar em
conta o aspecto enfermo orgânico do
indivíduo, a sabedoria homeopática fun-
damenta a prescrição de cada remédio
sob o mesmo pano de fundo men-
tal, psíquico e emotivo do enfermo,
isto em qualquer época, e por isso sem-
pre permanece estável a sua farmaco-
logia tradicional. A técnica homeopáti-
ca, que é um processo definitivo e cien-
tificamente comprovado pela experi-
ência, não muda em sua norma já con-
sagrada no tempo porquanto, como já
vo-lo dissemos, MUDAM AS DOEN-
ÇAS MAS NÃO OS DOENTES!

- Continuem atentos às próximas
matérias que iremos informar-lhes so-
bre as causas do câncer e, portanto, te-
rão meios para evitá-lo ou curá-lo...
Irão saber o que são “miasmas”, “vírus
psíquicos”, toxinas e resíduos mentais.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

-Livro: ORGANON DA ARTE DE
CURAR – SAMUEL HAHNEMANN.

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS.

LUZ & PAZ

Desde a última segunda-feira (12), a
prefeitura está limpando o lago munici-
pal. Equipes da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos estão retirando galhos
secos e realizando a poda das árvores.

“Os envolvidos seguem orientações
sobre como efetuar o trabalho. A lim-
peza é necessária, porém, carece de aten-
ção, principalmente para garantir a pre-

Começa limpeza do Lago Municipal
Equipes estão retirando galhos secos e podando árvores das ilhas

A prefeitura está iniciando o reca-
peamento de diversas vias públicas de
Jaboticabal. Serão mais de 16.000
metros², beneficiando diferentes bair-
ros da cidade.

O cronograna prevê a recuperação
de trechos das ruas Basiliano Costa

Vias públicas serão recapeadas
Convênio com o Governo do Estado garante a recuperação de mais de 16.000 metros²

Fontes e Tereza Cristina de Jesus Ju-
lião, das avenidas Prudêncio Ortiz,
General Carneiro, Manoel F. Batista,
Manoel dos Santos e Ariovaldo Es-
baile e da alameda Augusto César Valli.

O prefeito Raul Girio, ressalta a
importância dos recapeamentos. “A

conquista desse convênio garante me-
lhorias significativas na qualidade do
tráfego de veículos. Agradeço ao Go-
verno do Estado de São Paulo pela
liberação desses recursos”.

A Secretaria de Obras e Serviços
Públicos pede atenção dos motoris-

tas nos trechos das obras. “É im-
portante que os motoristas tenham
cuidado nos trechos onde as obras
acontecem. A cooperação de todos é
importante para que os recapeamen-
tos aconteçam com maior rapidez e
segurança.

A Prefeitura iniciou a reforma dos rea-
tores da Estação de Tratamento de Esgoto
de Jaboticabal. Responsáveis pelo proces-
so de tratamento, serão investidos aproxi-
madamente R$ 637 mil, conquistados por
meio de convênio com o Sanerbase do
Governo do Estado de São Paulo.

O prefeito Raul Girio ressalta a im-
portância da obra. “A reforma se faz
necessária para garantir a qualidade do
tratamento da água que é devolvida à

Começa reforma dos reatores da ETE
Obra será entregue até o final de 2015

servação das ilhas”, afirma o Secretário
de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente, Sérgio Nakagi.

A prefeitura informa que está proi-
bida a pesca. “Vigias estão orientando
os pescadores e pedindo a cooperação
de todos. Essas ações garantem um Lago
Municipal muito mais bonito, limpo e
organizado”, finaliza Nakagi.

natureza. Serão dez meses de obras e o
trabalho na ETE não será prejudicado
durante o período”.

O presidente do SAAEJ (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Jaboti-
cabal), José Augusto Fagundes Gouvêa,
lembra outros investimentos feitos na
ETE. “Além da compra de macromedi-
dores, já instalamos novas peneiras ro-
tativas, simplificando o trabalho de tra-
tamento na estação”.

SINFONIA HUMANA
 Assim como uma sinfonia, formada

por tantos instrumentos, com diferen-
tes tons, melodias, andamentos e com-
passos, todos ao mesmo tempo, for-
mam uma só música, uma só harmonia,
são também as relações interpessoais
na vida particular, profissional e consi-
go mesmo. Pensamentos, intuições, ati-

P/ ARMSTRONG LIBERATO
GARCIA DE MOURA

tudes, decisões, são os instrumentos da
vida em busca dessa mesma harmonia.

Quando algo desafina, a sensação de
angústia é inevitável, e como qualquer
instrumento musical, desafinar também
é inevitável, porém tudo pode ser cor-
rigido, com mais ou menos esforço, ou
intensidade. Somos instrumentos huma-
nos, que fazemos a música da alegria,
saudade, angústia, terror, paz e renova-
ção. Que seu maestro seja Deus, Jesus e
Maria, e obedeça e deixe Esse regente
indicar o que é certo, qual a hora de cada
instrumento e nota a ser executada. Apri-
morar detalhes é um segredo importan-
te para se ter harmonia; aquele tom de
voz, aquele olhar, aquela postura, o bom
dia, boa noite, a gentileza, atenção e o
carinho, que podem ser a diferença en-
tre vida e morte na vida de alguém.

Aquele tom desafinado, que a maio-
ria não percebe, faz com que toda a sin-
fonia  se destoe, se não houver equilí-
brio, levando a uma total desordem.

Cuide de seu ritmo, tom, andamen-
to, e quando desafinar com os outros,
humildemente reafine. E quando desa-
finarem com você, não estoure, ou pare
a música. Com calma recomece, com
harmonia.

O SEBRAE promove em 27 de
janeiro, às 14h30, a primeira ativi-
dade de 2015. A palestra “Como
Criar e Manter uma Equipe Moti-
vada”, é voltada para comercian-
tes e empresários, e acontece na
sede da ACIAJA (Associação
Comercial, Industrial e Agronegó-

SEBRAE: palestra marca início
das atividades de 2015

Inscrições já estão abertas
cio de Jaboticabal).

“O Consultor do SEBRAE res-
salta as maneiras como o empre-
sário pode motivar os seus funci-
onários, esclarecendo que muitas
vezes, não basta apenas uma boa
remuneração. O horário foi esco-
lhido para que os proprietários de
estabelecimentos que funcionam
no período noturno possam parti-
cipar”, afirma a Agente de Atendi-
mento, Vanessa Gonçalves.

Para mais informações, o tele-
fone de contato do Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor é (16)
3203-3398.

ALUGA-SE
APARTAMENTO NA
PRAIA DE ITAÓCA

CONTATO: (16) 3203-2192 - ELZA
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: (16) 99708 - 7292

ALUGO APARTAMENTO
GUARUJÁ/PITANGUEIRAS

APARTAMENTO FRENTE PARA O MAR COM
DOIS DORMITÓRIOS, 3º REVERSIVO. GARAGEM,
VENTILADOR E TV A CABO. JANEIRO E CARNA-
VAL. TRATAR COM MARIA REGINA PELOS FO-

NES: (11) 5584-8641 – 99614-1984

ASSISTENTE SOCIAL
Contrata-se com experiência na área da saúde ambos os sexos.

Os interessados enviar currículo para caixa postal 532 - CEP 14.870-
971 Jaboticabal/SP

vagasempregojaboticabal@gmail.com

ABANDONO  DE  EMPREGO
TOTAL  HEALTH  LTDA, inscrita no CNPJ sob o  nº 04. 569. 945/

0001-80, sita à  Av. Professor Vicente Quirino nº 817, Bairro Apareci-
da – Jaboticabal/SP, solicita o comparecimento do Sr. ANTONIO
LUIS RAYMUNDO, portador da CTPS nº 30216 - Série: 00304; CPF
nº  313.457.228-18, ausente desde 22/11/2014; no primeiro dia útil
após  esta publicação, no intuito de justificar suas faltas, sob pena
de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa cau-
sa do seu contrato de trabalho, conforme dispõe o artigo 482 M
LETRA  I  da CLT.

a.) - TOTAL  HEALTH  LTDA

As inscrições estão abertas para que
empresas de médio e grande porte in-
cluam os jovens, de 14 a 24 anos in-
completos, no programa Aprendizagem
no Senac Jaboticabal. A nova turma,
com 30 oportunidades, inicia em 2 de
fevereiro com aulas aos sábados, das 8
às 11 horas.

O programa é uma formação técni-
co-profissional vinculada à Lei da
Aprendizagem, nº 10.097/2000, ampli-
ada pelo Decreto Federal nº 5.598/2005,
que determina que todas as empresas de
médio e grande porte contratem um
número de jovens equivalente a um mí-
nimo de 5% e um máximo de 15% do
seu quadro de funcionários, assegurando
a eles sua formação, ou seja, aprendi-
zes.

As informações detalhadas sobre
como participar do programa estão reu-

Os motoristas de Jaboticabal estão
mais atentos e prudentes. De acordo com
o 43º Batalhão da Polícia Militar do
Interior - BPMI, o número de acidentes
de trânsito registrados na área urbana
sofreu queda de 42% no mês de dezem-
bro de 2014, em comparação ao mes-
mo período de 2013.

Durante os 31 dias de dezembro de
2014, foram registrados 44 acidentes.
Em 2013, no mesmo período, aconte-
ceram 76 acidentes de trânsito nas vias
urbanas da cidade. A redução dos aciden-
tes em números absolutos não leva em
consideração o possível aumento de
novos veículos em circulação na cidade
no último ano, o que torna ainda mais
expressivo o resultado desse levanta-
mento.

Dezembro é considerado pelas auto-
ridades do trânsito como um mês críti-
co para a segurança de motoristas e pe-
destres, devido ao maior fluxo de veícu-
los em circulação pelo centro da cidade,
aumentando a probabilidade da ocorrên-
cia de acidentes.

Apesar do bom resultado, que coin-
cide com o lançamento da campanha
“Por um Trânsito Mais Seguro em Ja-
boticabal” (veja box),  o número de aci-
dentes com vítimas envolvendo moto-
cicletas aumentou de 9 para 14 casos.
“Esse número comprova o acerto do
foco da nossa campanha, que é justa-
mente, sensibilizar motociclistas para
uma atitude de maior segurança no trân-
sito”, afirma o presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial e de Agrone-
gócios de Jaboticabal, Humberto Mon-
tans Bellodi.

Mais ações pela frente
A campanha foi lançada no dia 9 de

dezembro, com a colocação de  cavale-
tes nos cruzamentos considerados “cam-

CAMPANHA POR UM
TRÂNSITO MAIS SEGURO
Dezembro de 2014 registra queda de 42% no número de acidentes

de trânsito em Jaboticabal em comparação a 2013

peões” de acidentes. “Contamos com o
decisivo apoio da comunidade, que tem
cuidado dos cavaletes. Ressalto a parti-
cipação de empresários da cidade, cujos
estabelecimentos têm sido responsáveis
pela colocação dos cavaletes no perío-
do da manhã e sua retirada no período
noturno. Sem a participação dessas pes-
soas, não teríamos o sucesso que alcan-
çamos”, agradece o presidente da ACI-
AJA, Humberto Montans Bellodi.

Um outdoor na Avenida Carlos Ber-
chieri e distribuição de panfletos nas
principais vias do centro de Jabotica-
bal. Todas as ações têm o intuito de
alertar motoristas e motociclistas, bus-
cando sensibilizar para uma atitude mais
prudente no trânsito, que leve à redu-
ção da escalada do número de acidentes.

Confira os números:
2013 - Total de acidentes: 76,52 sem

vítimas; 24 com vítimas; 09 envolven-
do motos.

2014 - Total de acidentes: 44,26 sem
vítimas; 18 com vítimas; 14 envolven-
do motos.

Organizações participantes da
Campanha: Associação Comercial,
Industrial e de Agronegócios de Jabo-
ticabal, Unimed de Jaboticabal, Or-
topedia Gaglianone, Prefeitura Mu-
nicipal  de Jaboticabal,  Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar, Associa-
ção das Auto Escolas de Jaboticabal e
Detran.

Como apoiar a causa:
Adquirindo camisetas e cavaletes.

Participando com cotas para produção
de material impresso. Cedendo espaços
publicitários que sua empresa tenha em
veículos de comunicação (rádio e jor-
nal).

Acesse a fanpage: Trânsito + Seguro
em Jaboticabal

A estação mais quente do ano é mui-
to esperada por simbolizar festas, férias
e viagens para a praia ou mesmo finais
de semana com família em rios e clubes
da região. Porém, com as mudanças cli-
máticas, é uma das estações que a preo-
cupação e o cuidado com a exposição
solar devem ser mais efetivos. Estatís-
ticas divulgadas pelo INCA – Instituto
Nacional do Câncer, no começo de
2014, previam mais de 180 mil novos
casos de câncer de pele para o mesmo
ano e, para a docente da área de saúde e
bem-estar do Senac Jaboticabal Eliete
Aparecida de Araújo, a prevenção po-
deria diminuir drasticamente as estatís-
ticas.

“O grande desafio é a conscientiza-
ção, pois os cuidados básicos como hi-
dratação constante e uso do protetor
solar, já são ações extremamente efeti-
vas”.

Eliete explica os pricipais perigos
nessa época:

Pele:
A falta de proteção solar é a princi-

pal delas, a exposição aos raios solares
UVA e UVB podem causar o tão temido
câncer de pele.

O perigo da falta de hidratação da
pele pode causar envelhecimento pre-
coce e manchas.

O contato com a água de locais pú-
blicos e areia podem causar micoses de
pele.

Unhas:
Cutículas expostas e em contato

com água de piscina, praia e areia po-
dem ser contaminadas por microrganis-
mos, como os fungos, causando as oni-
c o m i c o s e s .

Pés:
Os pés sofrem por ficarem descal-

ços correndo o risco de serem contami-
nados por fungos e bactérias na região
plantar, causando patologias como pés
de atleta, micoses, bicho de pé e geo-
gráfico, entre outras.

As dicas para prevenção desses pro-
blemas são simples: tomar muita água,
usar protetor solar, óculos escuros e
proteção na cabeça como chapéus, ter
uma alimentação saudável composta de
frutas, legumes e verduras, além de ves-

Bem-estar e cuidados no verão
Especialista aponta que a exposição solar, sem a proteção

adequada, pode resultar em danos permanentes

tir roupas leves.
Mas a especialista completa que não

é preciso fugir totalmente do sol. “Ele
pode fazer muito bem se a pessoa se
expor nos horários corretos, até às 10h
e depois das 16h, assim há a assimilação
de vitamina D”.

Os produtos também devem ser es-
colhidos com atenção, pois o tipo de
pele tem grande influência na decisão.
As mulheres que não dispensam a ma-
quiagem, mesmo no calor, recomenda-
se limpar e proteger a pele antes e de-
pois de se maquiar, além de utilizar pro-
dutos sem óleo e, de preferência, com
protetor solar na composição.

Hidratantes para o corpo e másca-
ras faciais podem ajudar na recomposi-
ção de nutrientes. Se houver dúvida so-
bre qual produto utilizar, procure um
especialista. “O profissional saberá ori-
entar sobre prevenções e tratamentos,
portanto não tente receitas caseiras.
Dietas radicais, bronzeado exagerado,
produtos sem indicação correta podem
levar a uma lesão séria e com o risco de
ser irreversível”, finaliza Eliete.

Cursos na área
Em fevereiro, o Senac Jaboticabal

inicia as turmas para Maquiador e Ma-
nicure e Pedicure, há vagas para bolsis-
tas e os pré-requisitos devem ser confe-
ridos em www.sp.senac.br/bolsasdeestu-
do. As duas oportunidades possuem 160
horas de duração e as aulas acontecem
durante a semana. Para mais informa-
ções entre em contato com a unidade
pelo telefone 3209-2800 ou acesse o
portal www.sp.senac.br/jaboticabal.

Serviço
Maquiador
Data: 2 de fevereiro a 3 de abril de 2015
Horário: de segunda a sexta-feira, das

8 às 12 horas
Manicure e Pedicure
Data: 2 de fevereiro a 13 de maio de

2015
Horário: às segundas, quartas e sex-

tas-feiras, das 13 às 17 horas
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 –

Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Crédito Pessoal
Para capital de giro, investimentos, limpar seu nome, compra de

imóveis, carros, etc.
Parcelas para 60 dias
Sem consulta ao spc e serasa
Doc. registrada no cartório

Ex 9.000 - 60 x 200
15.000 - 60 x 330

35.000 - 240 x 260
Tel (11)28576512 - (17)991257523 claro

Programa Aprendizagem tem vagas
gratuitas no Senac Jaboticabal

nidas na página www.sp.senac.br/apren-
dizagem. A empresa deve contatar a
unidade para verificar a documentação
necessária. O curso é totalmente gra-
tuito. Mais informações na unidade ou
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Programa Aprendizagem
Data: de 2 de fevereiro de 2015 a 1°

de fevereiro de 2016
Horário: às segundas, quartas e sex-

tas-feiras, das 8 às 11 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Informações para a imprensa
Acompanhe o Senac São Paulo

nas redes sociais: http://
www.sp.senac.br/redessociais

A Prefeitura de Jaboticabal recebeu
uma boa notícia esta semana. A Secre-
taria do Tesouro Nacional aprovou a
operação de crédito para a execução do
Programa de Intervenções Viárias -
PROVIAS.

“Na prática, o município terá recur-
sos – R$ 900 mil – para aquisição de
máquinas e equipamentos que auxilia-
rão na manutenção de ruas e estradas”,

ABANDONO  DE  EMPREGO
A empresa Candeloro Máquinas Industriais Ltda., inscrita no

CNPJ sob o nº 61.440.913/0001-13, sita à Rodovia SP 333 Carlos

Tonanni Km 123, Vila Buenos Aires – Jaboticabal/SP, solicita o

comparecimento do Sr. DELCIDES DA SILVA LIMA NETO, pois o

mesmo está ausente desde 18/12/2014; e sendo que não foi possí-

vel contactar diretamente o empregado por outro meio.  Aguarda-

mos o seu contato, a fim de retornar ao emprego ou justificar as

faltas, dentro do prazo de 48hs a partir desta publicação, sob

pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de traba-

lho, nos termos do art. 482 da CLT”.

a.) - Candeloro Máquinas Industriais Ltda.

FABRICA DE MÓVEIS SILVASSIS LTDA-ME, torna público
que recebeu  da CETESB a  Licença Prévia e Licença de Instalação
nº 52000494 e requereu a Licença de Operação  para fabricação de
móveis de madeira, à Rua Doutor Abel Sader nº 100, Parque Jaque-
line, Jaboticabal - SP.

MORUMBI  CHECHI  GRÁFICA  LTDA – ME,  torna público
que requereu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
para edição e impressão de produtos gráficos, sito à Av. Carlos
Berchieri nº 2.051, Cidade Jardim, Jaboticabal - SP.

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JABOTICABAL, com
séde na rua São Sebastião nº 249, inscrito no CNPJ sob o nº 45.336.088/0001-
55, com base nos municípios de Jaboticabal, Taiúva, Taiaçú, Vista Alegre do
Alto e Pirangi, informa a todas as empresas integrantes da categoria econômi-
ca do comércio varejista em geral, que o vencimento da contribuição sindical
patronal relativa ao exercício de 2015, de acordo com a tabela progressiva por
faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelo art. 578 e
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ocorrerá no dia 31 de
janeiro de 2015. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento
poderão ser obtidas através dos telefones (16) 3202-0044 ou (16) 3203-3511,
pelo e-mail scvjaboticabal@globo.com

Jaboticabal, 17 de janeiro de 2015.
Edson Gaglianone

Presidente

“Birdman ou a Inesperada Virtude
da Ignorância’’ e “O Grande Hotel
Budapeste’’, são os líderes da compe-
tição, com nove indicações cada um.
“Boyhood - Da Infância à Juventu-
de’’, “O Jogo da Imitação’’ e “A Teo-
ria de Tudo’’, também estão bem co-
tados.

O Brasil está representado pelo
documentário franco-brasileiro “O Sal
da Terra’’, sobre o fotógrafo Sebasti-
ão Salgado. A direção é de Juliano Ri-
beiro Salgado, filho do artista, e do
alemão Wim Wenders.

A seguir os indicados a Melhor
Filme:

Melhor filme

A Teoria de Tudo
Boyhood - Da Infância à Juven-

tude
O Jogo da Imitação
Selma
Birdman
O Grande Hotel Budapeste
Sniper Americano
Whiplash - Em Busca da Perfei-

ção
Lançamentos
LOUCAS PARA CASAR
WIPLASH - EM BUSCA DA

PERFEIÇÃO
Lançamentos
OS PINGUINS DE MADAGASCAR
LIVRE

PINGUINS DE MADAGASCAR
Sessão: 17:00 e 19:00 todos os dias
Censura: Livre
Sinopse: Da franquia de animação

Madagascar, os pinguins Capitão,
Kowalski, Recruta e Rico aprontam
de montão em sua primeira aventura
solo. Juntos, além de se meterem em
diversas confusões, eles prometem
compor uma tropa de elite entre os
animais.

EXODUS
Sessão: 21:00  -Censura: 12 anos
Sinopse: Adaptação da história bí-

blica do Êxodo, segundo o livro do
Antigo Testamento. O filme conta a
história de Moisés (Christian Bale),
nascido na época em que o faraó or-
denava para que todos os hebreus fos-
sem afogados. Moisés é resgatado pela
irmã do faraó e passa a viver com a
família real. Quando se torna adulto,
o profeto é escolhido por Deus para ir
ao Egito, buscando liberar os hebreus
da opressão. De 2a a 5a todos pagam
meia entrada (R$ 8,00)

Tanto os estudantes que fazem uso
do transporte público municipal, quan-
to os beneficiados pelo transporte uni-
versitário, devem se atentar aos prazos
definidos pela Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.

Os interessados no passe escolar,
devem comparecer ao Paço Munici-
pal até dia 16, das 8h às 12h e das
14h às 16h. Os estudantes universi-
tários, que utilizam os ônibus dispo-
nibilizados devem se dirigir à sede da

Passe Escolar e Transporte Universitário:
atenção para os prazos de inscrição
Prazos não serão prorrogados

secretaria, das 8h às 11h e das 14h às
16h.

“Divulgamos os prazos e não va-
mos prorrogá-los. Os estudantes ou res-
ponsáveis devem procurar o local de
inscrição, com os documentos necessá-
rios para garantir o benefício”, afirma
o Secretário de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, César Ésper.

Para mais informações, o telefone
da Secretaria de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer é (16) 3209-2469.

Já está em vigor em Jaboticabal o
novo Plano Decenal (2015-2025) de
Atendimento Socioeducativo do mu-
nicípio, elaborado com intuito de pro-
mover a proteção integral aos adoles-
centes que cumprem medidas socioe-
ducativas. O Plano foi elaborado em
concordância com o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo – SI-
NASE.

De acordo com a diretora da Prote-
ção Social Especial, Vânia Aparecida
Fornagiéri Fernandes, “foram propos-
tos a execução de metas e ações nos
seguintes eixos: atendimento aos ado-
lescentes e às suas famílias; medida
socioeducativa – prestação de servi-
ços à comunidade; capacitação pro-
fissional; e sistema de informação.”

O CREAS (Centro de Referência
Especializada em Assistência Social)
é o equipamento responsável pelo
atendimento socioeducativo e por co-

 Plano  Socioeducativo
para atender adolescentes

locar as propostas em prática. Os ado-
lescentes participarão de palestras,
passeios e atividades culturais. “Uma
das principais propostas é prevenir a
violência”,  reforça Vânia.

A comissão responsável pela ela-
boração foi composta por represen-
tantes das Secretarias de Assistên-
cia Social, Educação, Saúde, Vara da
Infância e da Juventude, Diretoria
de Ensino Estadual, membros do
Conselho Municipal de Assistên-
cia Social (CMAS), Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de Jaboticabal
(COMCRIAJA), Conselho Tutelar
e representante de entidade socio-
assistencial.

Mais informações sobre o Plano
através do telefone (16) 3202-8301 ou
pelo site oficial –
www.jaboticabal.sp.gov.br – link As-
sistência Social.

Os jaboticabalenses que queiram se
preparar para enfrentar o mercado de
trabalho, terão uma nova oportunida-
de. Até dia 30 de janeiro, a Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo ins-
creve para o programa Time do Em-
prego. Os interessados devem se ins-
crever através do telefone (16) 3203-
8014.

O objetivo é orientar os participan-
tes a se recolocarem no mercado de tra-
balho ou conseguir o primeiro empre-
go. “Os encontros tem por finalidade
instruir, assim como elaborar um currí-

Time do Emprego: inscrições
prosseguem até fim de janeiro
Programa dá dicas sobre recolocação no

mercado de trabalho e primeiro emprego

culo, como se portar em uma entrevis-
ta, além de simulações, dinâmicas em
grupo, etc”, completa o secretário da
pasta, Sérgio Nakagi.

Ao todo serão 10 encontros feitos
no Paço Municipal, às quartas-feiras,
em dois horários, das 8h às 12h ou das
14h às 17h. As aulas terão início dia 04
de fevereiro.

Para participar é necessário ter mais
de 16 anos e estar desempregado. Mais
informações pelo telefone já mencio-
nado ou pelo e-mail –
timedroemprego@jaboticabal.sp.gov.br.

Jaboticabal é habilitado para receber recursos do PROVIAS
Serão investidos R$ 900 mil na aquisição de máquinas e equipamentos

explica o secretário de Planejamento,
André Nozaki.

Com o recurso serão adquiridos rolo
compactador, caminhão basculante, re-
troescavadeira, carroceria de madeira,
caminhão de médio porte e aplicadora
de asfalto.

De acordo com o secretário, o pró-
ximo passo é enviar o processo para
licitação.



No dia 20 de dezembro último, foi
realizado o Terceiro Evento de Natal
na cidade de Jaboticabal. Além dos usu-
ários e seus familiares, contou-se tam-
bém com várias atrações e voluntários.

O evento proporcionou momen-
tos de alegria, integração, união e con-
fraternização entre os usuários, seus
familiares, colaboradores, convidados
e voluntários. E também despertou o
espírito de solidariedade entre as pes-
soas envolvidas na realização do even-
to, demonstrando, que todos estão
nesta luta.

No encontro foi entregue Ces-
tas de Natal, Cestas Básica e presentes,
além de brinquedos e brindes, doados
pela comunidade. Durante o evento é
realizado vendas dos trabalhos de arte-
sanatos feitos pelos usuários e/ou fami-

Evento de Natal da ABRAPEC
liares e a renda é revertida integralmen-
te aos responsáveis pelo trabalho. Na
parte musical, a colaboração da Banda
da Igreja da Redenção de Jaboticabal e
da dupla sertaneja Mestre Carreiro e
Rulian Santos, além dos locutores Wil-
sinho locutor e Micael Jr de Ribeirão
Preto, dando apoio entre as atrações.

Este evento é aguardado por
todos durante o ano, fortalecendo os
vínculos entre os usuários e seus famili-
ares com a entidade, e com isto, acredi-
ta-se, que os objetivos propostos para o
ano foi realizado.

 A ABRAPEC aproveita esta opor-
tunidade para agradecer a todos os vo-
luntários envolvidos e colaboradores,
que proporcionaram momentos espe-
ciais às pessoas acometidas pelo câncer
e seus familiares.

O Presidente
do Sindicato dos
Empregados no
Comércio de
Jaboticabal, Be-
nedito Oclávio
Frizzas, junto
da esposa Maria
da Graça Asseli
Frizzas e os ne-
tos.

EM
DESTAQUE
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O Sindicato dos Empregados
no Comércio, inicia o  ano de
2.015, com confraternização entre
todos os associados. Uma classe
fortalecida, amparada pelos mais
diversos departamentos, gerando
harmonia e grandes perspectivas.
Para o Presidente Benedito Oclá-
vio Frizzas “enfrentar desafios e
conquistar metas, melhorando
condições de trabalho da catego-
ria, é uma dinâmica que consoli-
da a classe comerciária”, enfati-
za.

Reeleito para mais um manda-
to, em outubro último, a chapa que
rege os destinos do sindicato, está
assim composta: Benedito Oclávio
Frizzas (presidente), Mário Alfre-
do Frizzas (secretário), Paulo
Eduardo Brunini (tesoureiro), e
suplentes Alexandre Walter Pola-
chini, Jorge Luiz Tavanti e Rodri-
go Fernandes. Para o Conselho
Fiscal Efetivo Luciana Cardoso,
Alberto Geber, Alessandra Saurin
e suplentes Samuel Henrique Dias,

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
SORTEIA VÁRIOS PRÊMIOS E UMA MOTO 0KM

Mauro Roberto Tota e Luiz Paulo
Parisi. Delegados Federativos Efe-
tivos: Alexandre Walter Polachini,
Mário Alfredo Frizzas e suplentes
Benedito Oclávio Frizzas e Paulo
Eduardo Brunini.

Sempre pautando a excelência
na transparência, foi realizado no
último dia 09, na sede da entidade
sindical, na rua São Sebastião,
onde várias centenas de associa-
dos da categoria prestigiaram a
transparência de mais um sorteio.
Uma moto HONDA CG  0KM, qua-
tro TVs LED e um Curso de In-
glês.

A ganhadora da MOTO, pelo
segundo ano consecutivo, coube
à comerciária ADRIANA LIMAS
DOS SANTOS, matriculada no
sindicato sob o nº 4.091, e que de-
senvolve atividades profissionais
na LOJAS CEM S/A.

Por norma da própria diretoria
do sindicato, o sorteado tinha que
se fazer presente na hora do sor-
teio. E foi o que aconteceu com a

felizarda, levando mais um prêmio
oferecido pela entidade sindical.

Em janeiro de 2.014, propria-
mente no dia 10, foram sorteadas,
além de uma moto, quatro TVs
LED 24 polegas, ao vivo, sob
olhares de várias centenas de sin-
dicalistas.

Importante salientar os benefí-
cios oferecidos pelo SINDICATO
DOS EMPREGADOS NO CO-
MÉRCIO DE JABOTICABAL:
Assessoria Jurídica, Colônia de
Férias, Auxílio Funerário, Kits Es-
colares, Vídeo Locadora, entre
outros, além de estar na pauta
Academia com inúmeros apare-
lhos e Clínica Odontológica.

Para que o esporte esteja pre-
sente, todo ano é organizado
CAMPEONATO DE FUTSAL,
com intuito de proximidade e união
de toda a classe comerciária.

Já se programa a compra de
uma área de terra pela FEDERA-
ÇÃO DOS COMERCIÁRIOS (FE-
COMERCIÁRIOS), da qual é pre-

sidente LUIZ CARLOS MOTTA,
que inúmeras conquistas tem im-
plantado em benefício da classe
sindical, para a construção de no-
vas casas.

Neste início de 2.015, MOTTA
deixa uma MENSAGEM: “APRI-
MORAR O QUE JÁ É BOM! – Um
novo ano se aproxima. O período
solicita reflexões sobre o ano que
se encerra e nos leva a traçar pro-
jeções. Cumprimos os deveres que
nos propusemos. Agora, vamos
nos esforçar para enfrentar alguns
desafios e realizar projetos nos
campos sindical, trabalhista, soci-
al e político. O primeiro quesito é
festejado com a crescente organi-
zação do movimento sindical co-
merciário do Estado. O segundo é
melhorar as condições de traba-
lho da categoria com a prática de
um sindicalismo-cidadão. Por fim,
revela-se a conscientização políti-
ca da nossa categoria, que tem
demonstrado amadurecimento
crescente como se viu nas eleições

de 05 de outubro e na consolida-
ção do movimento político da Fe-
deração, a Corrente Comerciária.
São características presentes em
toda a base territorial dos 68 Sin-
dicatos Filiados à Federação. A
Diretoria da Fecomerciários quer
aprimorar o que já é bom e seguir
confiante que, neste ano de 2.015,
vamos chegar ao 11º ano seguido
de Campanhas Salariais com au-
mento real, construir casas, insta-
lar creches, reestruturar e inaugu-
rar sedes e subsedes e, como uma
das principais tarefas, cumprir as
oito deliberações aprovadas no 23º
Congresso Sindical Comerciário”,
enfatizou LUIZ CARLOS MOT-
TA.

Já o presidente do Sindicato
dos Empregados no Comércio de
Jaboticabal, BENEDITO OCLÁ-
VIO FRIZZAS, assim se manifes-
ta: “Sou comprometido com a cau-
sa de todos os comerciários filia-
dos a esta entidade sindical. Tra-
balho consciente, com transparên-

cia, por uma qualidade de vida
melhor de nossos associados, va-
lorizando, em lutas constantes, e
o bom senso acima de tudo, pro-
curando soluções eficazes e repre-
sentativas. Trabalho incansável-
mente pelo social destas famílias,
contribuindo sobremaneira, com
firmeza e ética, não abrindo mão
de direitos, valorizando cada vez
os associados, ampliando benefí-
cios, com equilíbrio e independên-
cia, resgatando inúmeros direitos,
empreendendo ações que valori-
zem a classe comerciária com me-
didas essenciais e conscientes,
para o bem estar social de nossos
associados. Para tudo isso requer
experiência, flexibilidade e dina-
mismo. Diante disso, não medimos
esforços e estamos à frente para
novas conquistas, e essa confian-
ça em nós depositada está visivel-
mente demonstrada nos mais de
97% de votos conquistados na
última eleição”, concluiu o presi-
dente FRIZZAS.

Benedito Oclávio Frizzas faz entrega da TV LED 32” para Eloísa M. da Silva Marlí Mello recebe curso de inglês CNA do presidenteBenedito Oclávio Frizzas

Adenilson Aparecido Pinto recebe uma TV Led 32” do presidente Benedito Oclávio Frizzas Benedito Oclávio Frizzas faz entrega de uma TV LED 32” para Willian R. Martins

A ganhadoura de uma moto Honda 0 KM recebe as chaves das mãos do presidente
Benedito Oclávio Frizzas Benedito Oclávio Frizzas faz entrega da TV LED 32” para Evandro Rodrigo V. Pavani
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