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Para se sair vencedor das

perseguições, necessário a

paciência, o silêncio e o tempo

O medo é o maior inimigo para

quem enfrenta crises

A fé é o maior remédio para

combater os desastres da

humanidade

A Secretaria de Saúde informa
que estão abertas as inscrições
para o Curso de Preparação para

Saúde inscreve para Curso de
Preparação para Gestantes

Gestantes. As futuras mamães
interessadas em participar devem
se inscrever até dia 20 de março,

no CIAF mais próximo de sua
residência.

“É uma oportunidade de ouro
para que a gestante conheça mais
sobre as mudanças ocorridas em
seu corpo e também aprenda mais
sobre parto e cuidados com o
bebê”, reforça a secretária da
pasta, Renata Assirati.

O curso terá início dia 08 de
abril. As aulas são ministradas
todas as quartas-feiras, a partir das
14h, no Centro de Convivência do
Idoso (Clube da Terceira Idade).
Para maior conforto das gestantes,
há transporte gratuito até o local
do curso.

Mais informações pelo telefone
(16) 3209-1500.

A Prefeitura Municipal
inscreveu 1.865 famílias, com
renda familiar até R$ 1.600, no
Cadastro Único de Habitação do
Município de Jaboticabal. Os
documentos passarão por análise
da Caixa Econômica Federal e,
caso sejam aprovados, os
moradores concorrerão a 1.211
unidades habitacionais,
disponibilizadas por parcerias da
Prefeitura e os governos Estadual
e Federal.

Famílias que moram em
Jaboticabal há, no mínimo, cinco
anos, possuem renda familiar até
R$ 1.600 e que nunca tenham sido
contempladas com programas
habitacionais participaram do
processo. “Estamos próximos de
zerar nossa demanda por
habitação de interesse social.
Teremos disponível 1.200
unidades e 1.865 famílias
interessadas. Agora a Caixa fará
um ‘pente fino’, eliminando as
pessoas que já possuem casa ou
já foram contempladas com um
imóvel e vendeu, por exemplo.
Devemos praticamente zerar

Jaboticabal inscreve 1.865 famílias para habitação social
Município ganhará 1.600 imóveis até ano que vem; 1.200 deles são destinados às famílias com renda até R$ 1.600

nossa demanda”, comemora o
prefeito Raul Girio.

A prefeitura relembra que são,
ao todo, quatro condomínios.
“Apoiamos a construção de quatro
condomínios nos próximos anos.
Meu governo é muito sensível a
esta questão e não medimos
esforços para realizar o sonho da
casa própria. São 1.200 unidades
para famílias de baixa renda (até
R$ 1.600) e 400 apartamentos
para famílias até seis salários
mínimos”, finaliza o prefeito.

Conheça os condomínios:
Vida Nova – O condomínio é

composto por 528 casas
assobradas para famílias com
renda até R$ 1.600. As obras já
estão em fase final. A Prefeitura
está estabelecendo os critérios
para a seleção das famílias e, em
seguida, encaminhará para análise
da Caixa Econômica Federal. Se
existir mais que 528 famílias
interessadas, haverá um sorteio
público.

Residencial Aurora - O
condomínio é composto por 416
apartamentos para famílias com

renda até R$ 1.600. Ficará
localizado próximo ao do Ginásio
de Esportes do Jardim Paulista. O
projeto pertence ao Minha Casa,
Minha Vida Entidades e já está
com a demanda de candidatos
preestabelecidos - já foram
realizadas três reuniões com o
Mohas. A obra deve começar
ainda este ano.

CDHU - O condomínio da
CDHU é composto por 267 casas
para famílias com renda até R$
1.600. Está em fase de análise de
documentação na Secretaria
Estadual de Habitação, definindo
as formas de implantação e o local.
Em 2015 deve sair a aprovação
definitiva.

Manacás I e II - O condomínio
é composto por 400 apartamentos
para famílias com renda de três a
seis salários mínimos. São dois
condomínios destinados às
famílias com renda um pouco
maior, a segunda faixa do Minha
Casa, Minha Vida. O projeto está
em análise pela prefeitura e o
proprietário já está regularizando
a área.

O prefeito Raul Girio visitou,
na última semana, algumas das
principais obras em andamento na
cidade – a construção da nova
unidade de saúde (CIAF VIII) e
duas novas creches Pró Infância
(uma no Parque das Araras e outra
no Jardim Santo Antônio).

“Gosto de acompanhar as obras
de perto para conferir o
andamento e a qualidade do que
está sendo feito. As obras estão a
todo vapor e isso me deixa

Raul Girio visita creches e CIAF em andamento
animado. Em breve, vamos
presentear nossa população”,
pontuou o prefeito.

Juntas as creches atenderão, em
média, 270 crianças. A creche Pró
Infância no Parque das Araras terá
capacidade para atender cerca de
120 alunos. Já a unidade que está
sendo construída no Jardim Santo
Antônio, atenderá até 150 alunos.

“As creches foram planejadas
para atender nossas crianças em
período integral. Os locais contarão

com salas para diversas atividades,
área para alimentação, playground
e sanitários”, completa Girio.

O novo CIAF beneficiará os
moradores do Parque das Araras.
No local,  estão sendo construídos
consultórios médicos,
odontológicos, salas de curativo,
vacinação, inalação, esterilização
e observação. Além de cozinha,
banheiros adaptados, recepção e
área administrativa –
almoxarifado e sala de reuniões.



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo
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Amigo é aquele que nos olha nos olhos
quando fala, que ouve nossas tristezas e
neuroses com paciência. Ainda que não
nos compreenda, respeita os nossos
sentimentos. Amigo mesmo é aquele que
nos diz as verdades que não queremos
ouvir, ainda que possamos odiá-lo por isso
ou mudar nossos rumos. É aquele que
brinca, briga, confidencia, acolhe,
aconselha quando exageramos,
extrapolamos em nossas atitudes. Enfim,
todo mundo fala de amigos de trabalho,
de lazer, de pescaria, entre outros tantos.

Encontramos pessoas que falam dos
amigos com carinho porque em momentos
de fraqueza estenderam-lhes a mão e
reavivaram suas vidas sofridas.

REFLEXÃO  - Amigos Verdadeiros
Deparamo-nos também com pessoas que
dizem não ter amigos, que sentem falta
deles, que têm necessidades deles, que
precisam fazer amizades.

Os que partilham de trabalhos
voluntários observam que por onde
passam não é difícil fazer amizade –
amigos de atividades e objetivos
comuns.

No CVV partilhamos com o outro,
como amigos temporários, doando-nos
amistosos,  disponibilizando-nos para
ouvir com acolhimento, aceitando-o
incondicionalmente, respeitando os seus
sentimentos no momento em que nos
procura para aliviar suas dores.

Mas, já pensamos nos nossos amigos

voluntários com os quais temos objetivos
afins e nos amigos do dia-dia? Aceitamos
as suas verdades quando contrárias às
nossas, olhando nos seus olhos? Refletimos
e aceitamos tudo com serenidade?
Mudamos a nossa maneira de pensar,
quando necessário ou nos sentimos
magoados de forma a desarticularmos
atividades que trilhávamos  dentro de
normalidades porque nos sentimos
machucados?

O significado da palavra amigo deve
ser vivenciado e entendido na sua essência
mais profunda. Quando assimilarmos isso
teremos consciência da importância de
termos e sermos verdadeiros amigos, como
norteadores para uma vida de harmonia
saudável.

(Boletim do CVV)

GRANDE CRUZADA DE
ESCLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

É da mais alta concepção filosófica que
nos empenhamos acirradamente na ideia
primordial quanto a discernirmos o que é
do corpo físico e do corpo astral, ou
espiritual.

Devemos saber perfeitamente, que se
somos corpo astro-etéreo, o corpo físico é
mero complemento para uma ascendência
de conhecimentos e, como tal, um veículo
propício para a consolidação desse
conhecimento, ou seja, a conscientização
de determinado item na escala da
evolução.

Por isso, devemos nos empenhar em

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

PROVA FINAL – A VIDA É ETERNA!
estudar todos os fenômenos que se nos
apresentam, pois esse acontecimento,
característico do desconhecido, nos fará
avançar em direção ao MAIS ALTO!

Prestem atenção. Tudo se encaixa,
quando num simples fato de nossa vida
cotidiana, já é acontecimento corriqueiro.
É o exemplo que passamos a expor.
Quando estamos numa estrada, trafegando
em um veículo e adentramos numa
neblina, que oblitera a visão a partir de
um determinado ponto, isto é, digamos
que a neblina de tal forma condensada
delimita nossa visibilidade até 100 metros
de distância. Muito bem...

Ao caminharmos do ponto inicial,
mais 100 metros, exatamente mais 100
metros nos é possível detectar a paisagem
que se nos apresenta pela frente. E assim
sucessivamente.

Com o desvendar dos escaninhos da
Espiritualidade se dá a mesma coisa.
Porquanto, à medida que nos
aprofundamos no assunto (quando
queremos, é claro), mais um aspecto
visível se nos apresenta.

E também, assim, sucessivamente! A
obtenção do conhecimento é sucessiva,
como sucessiva e infinita é a obtenção dos
conhecimentos sobre o Universo de
DEUS!

Agora, perguntamos:
Porquê, ainda, permanecerem na

dúvida do desconhecido?

O Desconhecido é ilimitado! Assim
como a nossa escalada é ilimitada, e assim
como, a nossa obtenção de conhecimentos
é ilimitada! Por que então, duvidar da
existência do MAIS ALTO? Ou das coisas
que no momento, não sabemos ou
desconhecemos?

Esse é o princípio fundamental de que
não somos o que querem que nós sejamos.
Não se iludam com dogmatismos, nem
com sectarismos.

Todos esses segmentos, e vejam bem,
o que quis dizer com “segmentos”, que
por si só fala tudo, ou seja, segmento é
uma fatia de um todo. Não é o todo! Daí,
devemos resolutos, abrir nossa visão. Sair
desse marasmo de só pensar em seguir
determinado segmento, porque ele por si
só, é um pedaço do todo. Não é o Todo.
Não é Deus, na essência da palavra, nem
do Universo!

Cada qual de nós devemos ser o que
realmente Deus quis para nós: perscrutar
o Universo, e não ser manipulados por
determinados “segmentos”, que nada
mais constituem, do que uma ideia fixa,
voltada para seus íntimos interesses em
manipular uma massa de pessoas, que
se subjugando a eles, governam e
tendem a manipular para o seu egoísmo,
que não passa de uma aberração da
natureza, pois Deus, na sua Infinita
Sabedoria, derrogou a todos, vejam bem:
à todos, sem exceção, a liberdade do

“sentir”, de “ver” tudo ao seu derredor
sem que com isso tenham que ser
submissos ao seu próprio Criador:
“NOSSO DEUS PAI+MÃE
CELESTIAL”.

O HOMEM é tão egoísta que tudo que
ele realiza pensa ser obra exclusivamente
sua!

LEDO ENGANO.
Eu próprio, o que acima escrevi, e

continuo escrevendo, digo com todas as
letras: foi por inspiração do MAIS ALTO!

Por isso, para parâmetro, digo e
repito: em todas as matérias ou livros
que você encontrar tendo minha
subscrição, entenda que foi escrito
através de José Augusto de Paula e
sempre por inspiração do MAIS ALTO!
É claro que cada um de nós tem seus
méritos quando escreve, descobre ou faz
algo científico ou não, no qual imputa
como de sua autoria, mas é bom lembrar
sempre, que tudo isso já existe no seio
cósmico. Nós apenas estamos
experienciando para nosso
conhecimento do EU SOU. Assim é com
toda literatura e obras terrenas oriundas
de tantos autores e tantos temas quantos
se acham espalhados pela face terrena.

Esta é uma introdução para darmos
início a uma série de matérias sobre o
propriamente dito: A VIDA É ETERNA!

Afirmação dos Anjos: “Estou em

sintonia com os ciclos de minha vida e

sei quando é melhor para a ação e o

avanço, para relaxar e apreciar o

processo que está se revelando.”

A desobediência existe desde o começo
do mundo. Quando Adão e Eva viviam no
Paraíso, eles tinham tudo do bom e do

A DESOBEDIÊNCIA
melhor, mas certo dia Eva estava
passeando sozinha pelo jardim, admirando
toda aquela maravilha do Criador. Quando
a serpente começou a falar com ela
dizendo: Eva, esta árvore tem um fruta
muito bom e delicioso.  Eva respondeu:
Pode a ter, mas nós não podemos comer
do fruto desta árvore, nem tocar nela. Por
quê? Porque o Senhor Criador nós disse
que morreremos. Que nada boba, pode
comer sim e vocês serão igual a Deus. A
Eva sem pensar duas vezes, pegou o fruto
e comeu e os seus olhos se lhe abriram
(Não que eles fossem cegos fisicamente).
Mas os olhos espirituais, porque eles
viviam sem malícia, não tinham
pensamentos impuros ou maldade em seus
corações. Ela chamou Adão e disse: Olha
Adão, eu comi e não morri. Ele comeu
também, sem pensar nas conseqüências
que viriam sobre eles. Então eles passaram
a conhecer o bem e o mau. A
desobediência só trouxe sofrimento e
desespero e outras coisas mais para toda a

humanidade até o dia de hoje. Eles
pecaram por não confiar na palavra do
Senhor e fizeram o que parecia bom aos
seus próprios olhos. Eles tinham o livre
arbítrio, ou seja, escolhas, assim como eu
e você também temos. Por isso devemos
tomar muito bom cuidado com nossas
escolhas, para não cairmos na mesma
tentação que eles. Quantos que não
vigiaram e caíram, se deixando levar pelos
desejos desenfreados da carne
(Prostituições). Quando se deram por
conta, já era tarde demais, antes da queda
o coração se enche de orgulho. A pessoa
pensa e diz: Comigo isso nunca vai
acontecer, eu sou mais eu. Coitada, não
sabe qual é a diferença entre o certo e o
errado. Precisamos confiar somente na
palavra do Senhor e permitir que Ele nos
guie pelo caminho da verdade. Deus criou
todas as coisas para o bem, mas
infelizmente a maioria sempre faz as
escolhas erradas. É por isso que devemos
obedecer todos os mandamentos do
Senhor, porque só Ele sabe o que é melhor
para cada um de nós. Quando obedecemos

ao Senhor, recebemos todos os tipos de
bênçãos, mas quando desobedecemos,
passamos por momentos difíceis. Adão e
Eva tiveram uma grande oportunidade de
viver uma vida abundante, sem
sofrimento, mas com a desobediência,
perderam tudo. Quantas pessoas já não
perderam e estão perdendo tudo, por não
querer obedecer. Alguns preferem viver do
seu jeito, mesmo sabendo que aquilo é
errado e vai lhe trazer um grande prejuízo
no futuro. Não seja tolo em andar em
desobediência, como muitos fizeram e no
final tiveram uma grande decepção.
Lembre-se que Adão e Eva foram expulsos
do Paraíso e padeceram muito. (Leia
Gêneses capítulos 1.2.3.4.5). Obedecer à
Palavra de Deus é muito melhor do que
fazer sacrifícios de tolo. Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa: A Verdade
Da Palavra. Diáriamente Na GAZETA FM
107,9 das 05h30 às 06h30     e das 22h00
às 23h00. Seg. a Sex.
catedraldopovodedeus@hotmail.com
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Passado o período eleitoral, a presidente
Dilma Rousseff finalmente reconheceu a
situação desastrosa da política econômica
conduzida pelo seu governo, fato que havia
negado peremptoriamente nos palanques da
campanha.

Dilma caiu na real e decidiu
encaminhar ao Congresso Nacional, em
novembro do ano passado, a revisão dos
critérios para definir o superávit primário,
incapaz de atingir a meta de R$ 67 bilhões
prevista na LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2014 com a qual havia

Vai e vem comprometedor
se comprometido e balizou previsões
econômicas. Comprometeu assim ainda
mais sua credibilidade.

Incapaz de cumprir a lei, pelos gastos
excessivos, descontrolados e de qualidade
questionável, a presidente com o apoio de
sua base aliada mudou as regras do jogo.
Déficit fiscal de mais de R$ 32,5 bilhões,
desaceleração da economia e metas
irrealizadas foi o balanço de 2014.

Dilma fez também a revisão dos seus
prognósticos para a meta do superávit
primário para 2015.   A nova proposta veio
acompanhada com as nomeações de
Joaquim Levy (Fazenda) e de Nelson
Barbosa (Planejamento) e consolidou que
a “continuidade” enfatizada na campanha
cedeu espaço para a mudança que a
realidade impunha.

A preocupação com o equilíbrio fiscal
e os cortes orçamentários, que atingem até
programas sociais, passaram agora a fazer
parte do receituário do governo na
tentativa, tardia, de driblar um processo
recessivo que se torna cada vez mais
evidente para este ano.

Com o cenário macroeconômico
interno e externo desfavorável, agravado
com a possibilidade de racionamento de
água e energia, instabilidade provocada

pelas denúncias de corrupção na Petrobras
e a inflação que já ultrapassou o teto, é
hora de recuperarmos os marcos
econômicos que garantiram a estabilidade
a partir do governo Fernando Henrique
Cardoso.

Estamos falando de combate
prioritário e central à inflação,
cumprimento das metas do superávit fiscal
com rigorosa observância da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e política de
câmbio flutuante, os três pilares que deram
sustentação para o sucesso do Plano Real
e ficaram comprometidos durante o
governo Dilma.

A nossa convicção, porém, é que
apenas o restabelecimento desses pilares
serão insuficientes para retomarmos o
vigor da economia. Corre-se o risco de que
a medicação para combater a moléstia
sacrifique o paciente!

As medidas improvisadas para turbinar
pontualmente alguns setores da economia
na primeira gestão Dilma não tiveram
efeito para alcançarmos o resultado
virtuoso do desenvolvimento. Não será
também com a política de subsídios
praticada pelo BNDES e a proposta de
criação dos “campeões nacionais”,
grandes empresas que puxariam o

crescimento da nossa economia, que
resolveremos a questão.

Enfrentamos um grave problema
estrutural – a desindustrialização é um
deles – que diz respeito à questão da
produtividade que precisa ser retomada
por um programa bem dimensionado de
inovação tecnológica.

Retomar o programa de concessões e
PPPs para aumentarmos o investimento
em infraestrutura.

Regras claras de proteção ao
investidor, agências reguladoras que
efetivamente cumpram seu papel.
Programas sociais de transferência de
renda mas que sejam emancipadores e
tenham porta de saída.

Acredito serem pontos para compor
uma política econômica para estabelecer
premissas da estabilidade e  superar a
estagnação, mas tenho pouca confiança na
capacidade do governo tomar medidas
dessa envergadura. De nossa parte vamos
continuar cobrando saídas para a crise que
foi ignorada e está fazendo nossa gente
pagar caro por isto. Vamos continuar a
apresentar propostas e torcer por uma
mudança de governo, pois o nosso País
precisa e merece!

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

O   agora pode ser uma realidade. O
futuro é uma esperança.  Os dias que
correm, são sementes lançadas no tempo
eterno do espírito. A  vida de cada  um
tem um cenário diferente, são modos de
pensar e agir  completamente, em
dimensões opostas que trazem
divergências para conclusões de luzes ou
de trevas, de paz ou de desunião,de
humildade ou de orgulho. Vivemos
através das encarnações, junto da família,
no plano material, num corpo, para
passarmos pelas provas ou expiações,
nas dores e sofrimentos, em busca de
uma limpeza espiritual, alcançar a
evolução necessária. O tempo marca as
sucessivas vidas, porque passamos, para
que alcancemos um grau maior de
EVOLUÇÃO, dentro do contexto maior
de  crescimento espiritual.  As mudanças
se operam de acordo com nosso modo
de agir perante o mundo em que vivemos,
onde lutamos, que o aprendizado seja
suficiente para progredirmos na
caminhada rumo a um sem fim.

A EVOLUÇÃO É LENTA, MAS
PROGRESSIVA

Somos eternos em espírito. Com o
andar dos tempos, caminhamos
lentamente em busca de dias melhores,
de encontros com as condições positivas

Passamos pela tribulação, mas o
Senhor nos mostra e ensina como agir

O Senhor nos alertou e nos alerta
sempre. É pena que, nos momentos de
aflição, nós nos esquecemos disso e somos
arrastados pelas nossas emoções. Mas o
Senhor conhece a nossa fragilidade e nos
diz: “Eu venci o mundo. Tende coragem!”.

Quais são as tribulações que você
vive neste momento? Podem ser grandes
provações, mas também pode ser que
esteja se afundando em um copo de
água! “No mundo, tereis aflição, não
porque Deus quer assim, mas porque faz
parte de nossa vida”. Por isso,
precisamos nos apoiar na coragem que
vem do Senhor.

“No mundo, tereis tribulações. Mas,
tende coragem! Eu venci o mundo!” (Jo
16, 33)

Seu irmão,

O Senhor nos mostra como agir na tribulação

A SABEDORIA NASCE COM O TEMPO
de aprendizado, onde nasce os sistemas
de novos conhecimentos, que surgem
entrelaçados com os velhos contextos e
os novos, que a evolução traz.
Precisamos vencer a nós mesmos. Na
luta interior, buscando reformas e
condições de mudarmos nossos
costumes, pensarmos e agirmos diante
dos problemas. Sofremos pela dor,
como produto de nossa ignorância, que
nos leva a seguirmos caminhos
tortuosos, repleto de trevas. O
aprendizado é lento e duradouro, requer
de nós, mudanças e desejos de
vencermos. A luz tem que nos iluminar.

SONHAMOS COM OS OLHOS
DO CORAÇÃO

As luzes da alma, o perdão da
humildade, o poder da fé, acreditar na
esperança, que nasce hoje, amanhã e
sempre. Os dias são iluminados pelo sol
brilhante, trazendo a paz, a união e a
fraterna caridade. As noites com o luar,
para abrir caminhos entre vidas que se
encontram, para lutarem em mundos
adversos, nos comportamentos, nos
modos de vivermos amparados pelo amor
das famílias  e de todos os que querem
viver felizes. A felicidade é uma conquista
do espírito, que nasce com o tempo das
vidas sucessivas. A esperança nasce como
luz, os sonhos só serão realidades quando
conseguirmos vencer as dificuldades e
criarmos um mundo onde reina uma
evolução progressiva e meritória.

AS ERAS CRIADAS POR DEUS
O bem pode ser semeado por nós. A

caridade é fonte de sabedoria, formada
pela humildade, na ajuda ao semelhante
necessitado. Tudo são eras que criam
oportunidades de encarnações felizes,
de encontros na família, para nascer o
amor, o entendimento e a harmonia. É
o encontro de almas encarnadas, para
resgates e acertos, dentro das
encarnações. SÓ O AMOR
CONSTRÓI. O ÓDIO DESTRÓI.

FRATERNIDADE X EXCLUSÃO SOCIAL

P/ PROFESSOR BENÊ
A “exclusão social” encontra seus

fundamentos nas “leis do mercado”, ou

seja, “competividade”. Quem não
consegue competir, deve desaparecer.
Quem não consegue consumir, deve
sumir!

Feios, alejados, idosos, doentes,
poluem os cartões sociais!

É o que acontecia em Israel com os
leprosos, enquanto não fosse constatado a
cura, o doente era banido da sociedade.

Cristo, porém, acolhe um leproso e o
cura!

Existe, é o sonho divino: um mundo
sem sofrimento e discriminações.

A atitude de Cristo é luz de nossos
passos “todos somos irmãos”, não
podemos considerar-nos impotente contra
os males sociais.

O mecanismo monetário e comercial
não são os fundamentos da racionalidade
humana.

O caminho de Cristo é criar e abrir
estruturas integralmente fraterna!

a.) – Prof. Benedito Joaquim da Costa

DECLARAÇÃO
Welington de Caiado Castro, abaixo assinado, representante legal

e sócio administrador da empresa IMAJA - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, estabelecida nessa cidade de
Jaboticabal-SP, na Avenida major Hilário Tavares Pinheiro nº. 3133,
Bairro Parque Industrial, inscrit no CNPJ sob Nº. 48.454.276/0001-
76 e Inscrição Estadual Nº. 391.014.280, comunica o extravio de
todos livros e documentos fiscais.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Welington de Caiado Castro

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocadas, por este Edital, todos os

eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, neste
município, para a Convenção Municipal que será realizada no dia 08/03/2015, com
início às 9:00 horas e encerramento às 12:00 horas, na Associação dos Contabilistas
de Jaboticabal, situada à Vila Paulista, 29 – CEP – 14870-901, nesta cidade, com a
seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído

de 33 (trinta e três) membros e de 11 (onze) suplentes;
b) Eleição, por voto direto e secreto, de 7 (sete) Delegados e igual número de

suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros

efetivos e igual número de suplentes.
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão Executiva

Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal,
em reunião do Diretório Municipal eleito, convocada por este edital para às 13:00
horas, sendo o início do credenciamento dos suplentes às 12:30 horas, no mesmo
local.

Informamos que no dia 24/02/2015, das 08:00 horas às 17:00 horas, a comissão
Executiva manterá plantão, na Associação dos Contabilistas de Jaboticabal, situada
à Vila Paulista, 29 – CEP – 14870-901, nesta cidade, para protocolar o requerimento
para registro de chapas completas, obedecendo ao art. 25, § 7°, do Estatuto do
PSDB.

Jaboticabal, 18 de Fevereiro de 2015.

____________________________________
Raul José Silva Gírio

Presidente da Comissão Executiva Municipal

O Senac Jaboticabal está
com inscrições abertas para o
curso Noções sobre

Medicamentos para

Atendimento em Farmácias,

 que terá início em 7 de março.
A qualificação é voltada para

Profissionais da área da saúde têm opção de qualificação rápida no Senac Jaboticabal        
profissionais atuantes na área
de farmácia que desejam
ampliar seus conhecimentos
sobre as classes de
medicamentos e para demais
interessados em ingressar no
setor.  As aulas serão realizadas

aos sábados, das 8 às 12 horas.
O objetivo do curso é

capacitar o aluno quanto às
noções de atendimento em
farmácia e drogaria,
englobando conceitos gerais
sobre medicamentos e suas
ações, para poder encaminhar
ao farmacêutico as demandas
de forma ágil e correta.

Para participar, é necessário
estar cursando, no mínimo, o
ensino médio. Mais
informações no site
www.sp.senac.br/jaboticabal,

pessoalmente na unidade ou
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Noções sobre

Medicamentos para
Atendimento em Farmácias

Data: aos sábados, de 7 a 28
de março

Horário: das 8 às 12 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio,

nº 831 – Centro
Informações: (16) 3209-

2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal
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Novo velho Messi: gols e mudança de
rotina revivem melhor versão do astro
Em fase de transição, argentino vence "poder do tempo" e volta a viver seus melhores dias

após dois anos de desconfiança. Números indicam mais uma temporada histórica

Argentino já tem 37 gols na temporada

Messi não é mais o mesmo menino
que apareceu no Barcelona
encantando o mundo aos seus vinte e
poucos anos de idade, mas isso talvez
não seja necessariamente ruim. Aos
27, com todos os títulos possíveis
conquistados pelo clube catalão e
mais quatro Bolas de Ouro da Fifa,
ele mesmo admite que o momento de
sua carreira é de transição, e a
experiência e sabedoria obtidas em
2013/14 podem deixar o craque ainda
mais forte.

A última temporada deixou os fãs
de Messi e do Barcelona preocupados.
Embora o argentino tenha marcado 41
gols com a camisa blaugrana, o que
seria acima da média para qualquer
outro atacante do mundo, a marca
ficou bem abaixo de suas outras
temporadas e foi a pior desde 2008/
09, quando fez 38.

MESSI - 436 GOLS NA CARREIRA

TEMPORADA GOLS
2004/5 01
2005/206 08
2006/7 17
2007/8 16
2008/9 38
2009/10 47
2010/11 53
2011/12 73
2012/13 60
2013/14 41
2014/15 37

- Não sou mais um menino como
quando tinha 19, 20, 21 anos de idade,
que podia participar de todos os jogos
e treinos e o corpo não sentia nada.
Conforme se cresce começa-se a notar
a diferença. Eu tento aproveitar
melhor os descansos e policiar a
alimentação para estar no meu melhor
estado e aguentar todos os jogos e
treinos - revelou o argentino.

A mudança de rotina tem
funcionado para ele. O que parecia
uma curva de declínio na carreira
mudou e o mundo hoje testemunha
um Messi de volta aos seus melhores
dias. A 15 rodadas do fim do Espanhol
e com a segunda fase da Champions
pela frente, ele já tem 37 gols e está a
três de igualar a temporada passada
inteira. A sequência é incrível: 14 gols
nos últimos 14 jogos, com dois hat-
tricks no meio - na temporada são

quatro tripletes , fora as outras quatro
ocasiões em que marcou duas vezes
na mesma partida.

A fase de Messi é digna de gerar o
questionamento se a atual versão do
craque é a melhor que já existiu. O
argentino tem marcas históricas, na
temporada 2011/12 fez 73 gols, e se
contarmos só o ano de 2012, ele
balançou as redes incríveis 91 vezes.
Embora estes números sejam difíceis
de alcançar, o atacante caminha para
um de seus anos mais goleadores, e
ainda se tornou um grande assistente:
deu 20 passes para gols de seus
companheiros juntando as atuais
competições.

- No ano passado não estive muito
bem, tive muitos inconvenientes
dentro e fora de campo. Agora minha
média de gols está melhor e me sinto
bem. Quero seguir ajudando a equipe
com isso - disse Messi

A temporada passada ficou
marcada por algumas polêmicas de
Messi. O jogador foi julgado e
condenado pelo governo espanhol por
evasão fiscal, dentro de campo chegou
a ser acusado por torcedores e mídia
de não jogar bem por estar se
guardando para a Copa - e perdeu a
final no Brasil para a Alemanha.
Assim, o argentino terminou a
temporada sem títulos, novidade em
sua carreira, que ele espera não viver
novamente.

- Não é sempre que dá para ser
campeão, vimos no ano passado. Mas
estamos comprometidos a mudar isso
e vamos lutar por todos os
campeonatos. Sabemos que estes
meses agora serão definitivos,
definirão estes títulos. Então,
queremos estar em bom nível, pois se
assim estivermos, esses títulos virão
- comentou o camisa 10 do Barça.

Artilheiro da Liga dos Campeões
por quatro anos consecutivos.
Recordista de gols do Barcelona, do
Campeonato Espanhol e da
Champions. Três Chuteiras de Ouro
da Europa, quatro vezes melhor do
Mundo pela Fifa e presença no livro
dos recordes. E Messi tem provado
que ainda pode ser mais.

Fonte: http://
globoesporte.globo.com/futebol/
futebol-internacional/noticia/2015/
02 /novo-ve lho -mess i -go l s - e -
mudanca-de-rotina-revivem-melhor-
versao-do-astro.html

Canhoteiro - Ex-ponta-esquerda do São Paulo

Por Rogério Micheletti e Gustavo
Grohmann

Mesmo não sendo muito lembrado
nas convocações da seleção brasileira,
José Ribamar de Oliveira, o
Canhoteiro, é considerado um dos
melhores pontas canhotos da história
do Brasil. Ele morreu no dia 16 de

agosto de 1974, em São Paulo.
Maranhense de Coroatá, onde

nasceu no dia 24 de setembro de 1932,
Canhoteiro começou a carreira nos
anos 50, no América do Ceará.
Transferiu-se para o São Paulo em
1955 e foi no Tricolor Paulista que se
consagrou.

Apesar de só ter conquistado um
título, o Paulistão de 57, Canhoteiro
é apontado como um dos maiores
jogadores da história do Tricolor do
Morumbi. Dizem que ele era o
"Garrincha da ponta esquerda".

É inacreditável, mas sua
participação na Copa de 58, na Suécia,
só não foi concretizada por sua grande
amizade com De Sordi, à época seu
companheiro de São Paulo FC.

Canhoteiro disputava a posição de
ponta-esquerda com Zagallo, craque
do Flamengo, e Pepe, maior artilheiro
da história do Santos depois de Pelé
(o próprio Canhão da Vila diz: "Pelé
não conta, é de outro planeta").

Acontece que nos treinamentos o
marcador de Canhoteiro era seu
"compadre" De Sordi. Se ele jogasse
tudo que sabia e fosse prá cima do
lateral-direito, muito provavelmente
iria desmoralizá-lo. A amizade e a
consideração falaram mais alto e
Canhoteiro "guardou" seus dribles.
Como conseqüência, Pepe e Zagallo,
que não estavam preocupados em
esconder o jogo, ganharam as vagas.
Canhoteiro foi cortado e viu do Brasil
a seleção vencer e encantar na Suécia.

A foto acima é de 1960 e você vê
Canhoteiro no São Paulo/Seleção
Paulista em jogo que fez parte da
inauguração do estádio Cícero
Pompeu de Toledo, o Morumbi. A
partida foi contra o Nacional de
Montevidéo, a segunda do novo
estádio. Palmeiras e Corinthians
"enxertaram" aquele Tricolor que
bateu o Nacional por 3 a 0, com dois
gols de Gino Orlando e um do próprio
Canhoteiro.

Tricolor nos anos 60. Em pé, da esquerda para a direita: Vilásio, Roberto Dias, Geraldo, Luís Valente,
Suli e Vítor Paulada. Agachados: Paulo Lumumba, Amauri, Gino, Benê e Canhoteiro.

Em pé: Alfredo Ramos, De Sordi, Ademar, Riberto, Paulo, Mauro Ramos de Oliveira e o mordomo
Serrone. Agachados: Maurinho, Baltazar, Gino, Dino Sani e Canhoteiro.

Este é o Saad em 1967, um ano após começar a jogar profissionalmente. Em pé estão Bicas, Romeu,
Fininho, Pando (ex-Juventus), Décio e Murilo (ex-Portuguesa); agachado, Canhoteiro, ex-São Paulo,
é o segundo da direita para a esquerda.

Linda foto de 1961 do São Paulo no Estádio Luis Pereira, em Ribeirão Preto. Em pé, da esquerda
para a direita: De Sordi, Procópio, Deleu, Riberto, Suli e Benê. Agachados: Faustino, Prado, Baiano,
Jair Rosa Pinto e Canhoteiro.

Nacional  A.C. 1967 - Em pé: Ronaldo, Zico, Júlio, Wilson Pereira, Vicente Arenari e Toro. Agachados:
João Rodrigues, Ademar, jogador não identificado, Cido e Canhoteiro. Foto enviada por Waldevir dos
Santos.

Em 1956, a Seleção Brasileira fez alguns jogos no Velho Continente. Esta imagem é do dia 08 de
abril de 1956, quando o Brasil derrotou a Seleção de Portugal por 1 a 0, gol marcado por Gino Orlando
(de bicicleta, o primeiro dos três gols que o atacante marcou com a camisa canarinho). Em pé, da
esquerda para a direita: Djalma Santos, De Sordi, Nilton Santos, Gylmar, Zózimo e Roberto Belangero.
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ALUGA-
SE

APARTAMENTO
NA

PRAIA DE
ITAÓCA

CONTATO:
(16)

3203-2192
ELZA

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

Diárias e
Feriados. Tratar
com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

EDITAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO 2.015

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida
13 de Maio, nº  750 - Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. nº  50.717.282/0001-
60, NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal,
direta e indireta, do Município de Jaboticabal/SP., que em
conformidade com o Artigo 580 e seguintes da CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição
Sindical o correspondente a “remuneração” de um dia de trabalho
de todos os seus servidores e empregados públicos, sindicalizados
ou não, no mês de março de 2.015, independente do regime de
contratação, conforme Artigo 1º da Instrução Normativa n° 01, de
30/03/08, do Ministério do Trabalho e Emprego ( DOU. Seção 01,
pág. 93 de 03/10/08 ), e efetuarem o recolhimento para esta Entidade
Sindical, até o dia 30/04/2.015. O não recolhimento da referida
Contribuição até o prazo acima mencionado, acarretará juros e
multa de acordo com o Artigo 600 da CL T.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente
Edital, que vai afixado nos locais de costumes e publicado na
Imprensa.

Jaboticabal, 09 de Fevereiro de 2.015.

MARIA ELVIRA ARMENTANO SENEM
PRESIDENTE

 DIA
DOMINGO

16 HORAS

22/02

CINETEATRO MUNICIPAL

P/ Maria Cappatto

Claro que o sentimento é importante,

mas está longe de ser tudo numa relação.

Sacrificar a dignidade, a auto-estima

somente porque ama, por exemplo, não

vale a pena. De todo modo, não se pode

descartar uma união agradável e rica por

acreditar que não envolve amor

suficiente. A vida a dois requer respeito,

parceria, projetos em comum. Quando

existe amor, melhor ainda.
Culturalmente, as pessoas estão

condicionadas a acreditar que o amor é o
mais importante em uma relação. A
família ensina assim e a sociedade, de
uma forma ou de outra, corrobora a
crença. Mas pensar dessa forma nem
sempre é saudável para quem vive um
relacionamento. Amor é bom, mas não é
tudo. Acreditar nisso impede que os
parceiros avaliem o compromisso
conjugal com clareza e distanciamento,
que enxerguem o que está acontecendo
naquele determinado momento da relação
e dificultam as aprendizagens, as
mudanças.

Quando essa definição cultural se
soma a dificuldades pessoais, a união vai
se cristalizando e perdendo a possibilidade
de ser reavaliado, redefinida, recontratada.
Por carência, ilusão ou medos, muitas
pessoas ficam em relacionamentos ruins
com a desculpa de que os envolvidos “se
amam”. O fato de considerarem isso o

Só amor não basta
mais importante faz com que não avaliem
outros aspectos, muito importantes, que
fazem parte de uma relação de casal. Em
nome do amor, suportam ser maltratadas,
rejeitadas, desqualificadas. Convivem
com a solidão a dois, com a falta de
parceria (no uso do dinheiro, nos projetos,
na divisão de tarefas). Ou toleram
diferenças profundas de valores, de ética,
de moral. O fato de haver amor acaba se
tornando uma desculpa para não tomar
decisões, fazer escolhas ou
responsabilizar-se.

Por mais importante que seja, o amor
é apenas um dos elementos que justificam
uma relação. E não estou falando em
paixão – aquele entusiasmo
desorganizador, avassalador, que faz com
que a pessoa só enxergue no outro o que

lhe agrada e só mostre para o outro o que
o manterá interessado. Estou falando de
amor verdadeiro, forte e profundo. Aquele
sentimento de pertencimento, de carinho
e compaixão, de satisfação de estar junto,
de compreensão e respeito pelas
dificuldades do outro. Mesmo esse
encantamento maduro não é suficiente
para manter um relacionamento saudável.
Além dele – e, em alguns casos, mais do
que ele precisa haver respeito,
qualificação, parceria, projetos e objetivos
comuns (o que inclui a aquisição de bens,
a decisão de ter filhos ou não e outras
coisas que envolvem os dois).

Os casais que têm essa soma de
elementos  e  também amor são
privilegiados. E sabem que vale a pena
dedicar-se, esforçar-se, alimentar o
amor e as outras características da
relação para manter e solidificar a

parceria. Para outros, o amor nem é o
principal. A vida em comum, rica e
agradável ,  basta .  O sent imento
amoroso acaba por ser alimentado por
todos os outros elementos. Nesses
casos, quem enxerga a complexidade
da situação pode com maturidade e
perseverança cuidar da relação e torná-
la cada dia mais plena e realizadora.
Agora se um ou outro cai na armadilha
de achar que o que tem é pouco,
porque acredi ta  naquela  verdade
preestabelecida de que o amor é tudo,
correrá o risco de se entregar aos
melindres da carência e da fantasia,
pondo a relação em risco.

Por isso é que se faz necessário acabar
com o mito: mais importante do que o
casal se amar é ele viver bem e feliz, num
relacionamento que traz aprendizagens e
crescimento. Isso é uma relação plena.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

PREÇOS ESPECIAIS !!!

JET 125 - CONSORCIO COM ENTREGA ANTECIPADA

R$ 539,76 + 48 de 179,92

LEONARDO
 MALARA
O Loiro  tem apenas 16

anos de idade, é natural de
Araraquara SP, tem
descendência italiana e  já
sabe qual carreira vai seguir.
O  talentoso  tem 1.80 de
altura, é do signo de peixes,
tem olhos verdes, e é
apontado como a nova
aposta. Léo Malara foi
descoberto e tem como
agência mãe a  CP Models
onde fez curso de modelo,
teatro, vídeo e tv. Atualmente
está Agenciado e
complementando os  estudos
de atuação  na Agência
Sagarana, com Assessoria de
Dell Santhos. Como modelo,
o garotão já fez diversos
desfiles e campanhas para
marcas de roupas, mas
Leonardo descobriu sua
paixão por esta profissão nas
aulas de teatro, onde perdeu
toda timidez e hoje dá um
show na interpretação. Léo
quer ser ator, estuda  bastante
para deslanchar na carreira e
está gostando muito de tudo
isso. Sua desenvoltura e
simpatia tornam uma grande
promessa para o mundo
artístico.

E para provar que não é
apenas um rostinho bonito,
o talentoso fez vários testes
em São Paulo e já aguarda a
resposta de uma grande
emissora de TV, mas ainda é
segredo (rsrsr..)

Leonardo Malara tem
mesmo aquele brilho a mais,
e ainda vai dar muito o que
falar!

Alguém duvida? nós não!
Vamos ficar de olho nele!
Agradecimento: Bruna

Ferreira, Edison Vieira e
Thiago Costa.

ANDRÉ TAKEUTI... que DEUS  faça do dia 22, dia de seu
aniversário, uma data constante. Que a sua vida seja um rastro de
luz. Onde quer que vá, encontre sempre a esperança, paz, amor e
união. Feliz Aniversário!

DAIANE  DURANTE... parabéns pelo seu aniversário neste  21
de fevereiro. Que esse dia seja eterno, repleto de amor e  prazer de
viver. Que você encontre os mais belos significados, para traduzir a
alegria dessa data divina. FELIZ  ANIVERSÁRIO!

JOSÉ RENATO VENTURIN... dia 23/02 é o seu aniversário! Mais
um ano de vida e de sucesso, na construção de seus sonhos e de sua
felicidade tão merecida. FELIZ ANIVERSÁRIO!

MOACYR CURTARELLI... parabéns pelo dia 25/02 que é tão
especial. Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus desejos
se realizem, pois você merece! Muitos Anos de Vida!

JÉSSICA ZIBETTI... desejamos no  dia 27 /02, que todos os sonhos
tenham o brilho de todas as estrelas, para fazer desse dia, algo
inesquecível, para felicidade de seu coração e  de sua alma!

ALEXANDRE ROCHA...  parabéns pelo seu aniversário  no dia
22/02. Desejamos que você tenha sempre muita saúde, paz, amor e
sucesso em sua vida. FELICIDADES!

FÁBIO PELLEGRINI... desejamos que você consiga realizar todos
seus sonhos, sempre com muitas felicidades, paz, alegria, música e
muito sucesso no dia 27 de fevereiro. PARABÉNS!

WELLINGTON BRAZ FERNANDES, faça deste dia 21 de
fevereiro, uma comemoração de paz, amor e felicidades. Que consiga,
do patamar dessa data, olhar para o restante da caminhada e saber
o que é melhor para a tua vida! Felicidades!

Parabéns FABIANA FUMINCELLI! Que a felicidade te
acompanhe sempre! Que você continue sendo essa fortaleza de
mulher guerreira e dedicada com tudo o que faz. Receba o
nosso carinho, nesta data especial da sua vida. Que a luz  DIVINA
ilumine cada vez mais  seus caminhos. São as FELICIDADES de
toda Família e Amigos!

Nos 461 anos de festividades do Aniversário de São Paulo, Garota Verão
e Beleza Brasil na Praia Grande, ao lado do Dr. Rey que fez parte da
Comissão Técnica de Avaliação. Parabéns Vivi Marini!

A  Modelo Vivi Marini começa o ano de 2015 Conquistando Títulos
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De manhã eu faço
caminhada

De tarde faço
cavalgada

De noite faço amor
com a mulher
amada,

Por toda
madrugada!!!!

Ooo, vichiii, vichiii,
vichee!!!
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PROMOÇÃO: segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

Censura: 16 anos/com
apresentacao de RG ou doc. com
data de nascimento e foto.

Sinopse: Anastasia Steele
(Dakota Johnson) é uma
estudante de literatura de 21
anos, recatada e virgem. Uma dia
ela deve entrevistar para o jornal
da faculdade o poderoso magnata
Christian Grey (Jamie Dornan).
Nasce uma complexa relação
entre ambos: com a descoberta
amorosa e sexual, Anastasia
conhece os prazeres do
sadomasoquismo, tornando-se o
objeto de submissão do sádico
Grey.

CINQUENTA TONS DE CINZA
Sessão: 13:45-16:00-19:00-21:40 SAB/DOM /

16:00-19:00 e 21:40 os outros dias

Cantinho Dos Orixás
Suzana de Iansa

Ela já nasceu com dons espirituais. A mais procurada
Mãe de Santo da Bahia. Trabalha sem mentiras e sem
enganar. Trabalha na Umbanda e Candomblé. Afasta vícios
da bebida, cura doenças desconhecidas, trás seu amor de
volta e trabalha para abrir seus caminhos.

Consulta com: Búzios, Tarô e Bola de Cristal.
Atendimento pessoalmente ou à distância.
Contato: Tel.: (075) 3232- 4055 ou 75 9205-

2512

site www.maesuzanadeiansa.com

Esta é da Bahia Axé

Nas matinês do Carnaval Mascagni
2015, ficou disponível na portaria do clube
um Calhambeque 1929 de Adão Pimentel,
para fotografias em geral, onde agradou a
todos. Também houve apresentação da Cia
Expressão e Arte de Jaboticabal com os
dançarinos Jean Jesus e Paula Fernanda,
além de coreografia do Professor José
AlfredoTeixeira Homem, relembrando os
antigos clássicos do carnaval brasileiro.

Foi levado a efeito com enorme
sucesso e encanto o Concurso de
Fantasias Infantís na Matinê “Terça-
Feira Gorda” (17 de fevereiro) dentro do
tema: Viagem no Carnaval do Brasil,
animação musical do DJ Hugo / Carlão
Som e organização de Faria Zeviani
Produções em conjunto com a diretoria e

funcionários. O certame teve o recorde
participativo de sessenta e dois pequenos
foliões  e folionas de 01 à 13 anos
incompletos,  fantasiados nos mais
variados estilos, representando
personagens reais e fictícios, que deram
um colorido especial, trazendo de volta a
eterna e fantástica Fábrica de Sonhos
Infantís, onde, com uma energia
impressionante, desfilaram diante do
voluntário Corpo de Julgadores, onde
foram apreciados e pontuados com muito
critério e competência, dentro do
regulamento estabelecido nas categorias
Luxo e Originalidade, com todos os
desfilantes recebendo um Certificado de

Honra ao Mérito Carnavalesco e os
colocados do 1º ao 3º lugares troféus
personalizados e do 4º ao 6º medalhas
personalizadas em homenagem às grandes
personagens de nosso Carnaval, levando
grande ansiedade ao público pela espera
do seguinte resultado:

Categoria Luxo:
1º Lugar: Davi Celinas / Pirata / Nota

ALEGRIA, MAGIA E FANTASIA NA MASCAGNI
28

2º Lugar: Heloisa Caroline Costa /
Bruxa / Nota 26,8

3º Lugar: Mariane Rodrigues Orlandi
/ Elza / Nota 26,5

4º lugar: Matheus Fernando Costa /
Pirata / Nota 26

5º lugar: Maria Vitória Rodrigues/
Frozen – Nota 25,2

6º lugar: Luiza Prete Branco /
Bailarina / Nota 25

Categoria Originalidade:
1º lugar: Felipe Gagliardi Nieres / Peter

Pan / Nota 30
2º lugar: Graziela Fonseca dos Santos

/ Princesa / Nota 29
3º lugar: Gabriela Guimarães Rosales

/ Tinker Bel / Nota 28,8
4º lugar: Paulo Ricardo Batista da

Silva / Patata / Nota 28,6
5º lugar: Emily Sophie Sisto Gagliardi

/ Branca de Neve / Nota 28,4
6º lugar: Lais B. Petrini/ Onça Pintada

/ Nota 28
Corpo de Julgadores
Erica Cristina Batista
Maria Aparecida Berlingieri Cristófaro
Edemilson Antonio Milla
Todos os concorrentes receberam um

Certificado de “Honra ao Mérito
Carnavalesco”

Evento realizado pela Sociedade
Filarmônica Pietro Mascagni e organizado
por “Faria Zeviani Produções” e
colaboradores, onde adiantaram mudanças
no regulamento para 2016, com a
separação por idades de 01 a 06  e 07 a 13
anos.

A premiação prestou homenagens
eternas aos grandes carnavalescos de
Jaboticabal:

1º Lugar - Troféu “Zé da Elite – Palácio
das Novidades”

2º Lugar - Troféu “Milton Batucada –
Mocidade de Cor”

3º Lugar - Troféu “Carioca / Os
Bambas”

4º Lugar – Medalha “Hélio
Constantino – Rei Momo”

5º Lugar – Medalha “Canelinha –
Unidos da Getúlio”

6º Lugar – Medalha “Helio Baixinho
– Carnavalesco”

Troféu especial “Zé da Elite”, entregue
para sua neta Débora Cristófaro, por Mário
Silva Sanches - Presidente da Mascagni.
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No último dia 18, às 20 horas, a
Câmara Municipal realizou a segunda
Sessão Ordinária de fevereiro, mudada
para quarta-feira em virtude do feriado
de Carnaval. Na Ordem do Dia
constavam dez projetos e mais três foram
incluídos.

Um assunto comum discutido na
sessão foi o concurso público realizado
pela Prefeitura. Várias pessoas entraram
com recurso para que se anule o concurso
que apresentou problemas graves na
aplicação e no conteúdo das provas.

Além desse assunto, os Vereadores
discutiram sobre:

- Os comentários de baixo nível em
redes sociais sobre a Presidente Dilma
Rousseff por pessoas públicas do
município;

- A manutenção da Praça Jácomo
Betioli e de outras praças do município
que se encontram em situação precária;

- O racionamento de água e as
doenças advindas com as águas paradas,
como a dengue e a febre Chikungunya;

- A importância de maior participação
da mulher na política, pois representam
51% dos eleitores no Brasil;

- As más condições em que se
encontram o Centro Esportivo Prof.
Antônio Mônaco e o cemitério do distrito
de Luzitânia;

Câmara Municipal realizou a segunda Sessão Ordinária de Fevereiro
- O excesso de alunos por sala nas

escolas públicas do Estado de São Paulo;
- O início do atendimento da nova

UPA - Unidade de Pronto Atendimento
de Jaboticabal, uma  importante estrutura
para atendimentos de urgência e
emergência 24 horas;

- As novas instalações de Academias
Ao Ar Livre em Jaboticabal;

- Os processos licitatórios do Poder
Executivo.

Foram aprovados os seguintes
projetos:

·PROJETO DE LEI 355/2015, que
altera dispositivos da Lei n° 2.143, de 21
de dezembro de 1.992, e dá outras
providências. Tem por finalidade adequar
e agilizar as tratativas referente ao
Conselho Municipal da Condição
Feminina, e também para uma maior
atuação dos membros nomeados, tendo em
vista que já se passaram 22 anos da
publicação da Lei n° 2.143/1992, sendo
que, atualmente, não se mostra mais viável
aquela composição original do referido
Conselho. Autoria: Executivo Municipal.

·PROJETO DE LEI 356/2015, que
altera o inciso I do parágrafo 1º do art.
120 da Lei nº 3.736, de 03 de abril de
2008. O projeto visa adequar a legislação
municipal à norma federal, Lei Federal
nº 4.266, de 03 de outubro de 1963, que

determina idade máxima de 14 anos aos
dependentes de servidores, em razão do
salário-família. Autoria: Executivo
Municipal.

·PROJETO DE LEI 357/2015,
autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal a celebrar convênio para
cessão de servidores a Associação de
Apoio a Projetos Comunitários -
AAPROCOM, objetivando o
desenvolvimento do Projeto NACA/SOS
ESPERANÇA. Autoria: Executivo
Municipal.

·PROJETO DE LEI Nº 358/2015, que
autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal a celebrar convênio com a
CASA DO MENOR APRENDIZ
JOANNA DE ÂNGELIS visando a
cessão de servidores. Autoria: Executivo
Municipal.

·PROJETO DE LEI Nº 359/2015, que
autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal a celebrar convênio com a
SECIV – SOCIEDADE ESPÍRITA
CRISTÃ IRMÃO VICENTE –
EDUCANDÁRIO LAR DO CAMINHO
visando a cessão de servidores. Autoria:
Executivo Municipal.

·PROJETO DE LEI Nº 360/2015, que
autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal a celebrar convênio com o
RECANTO MENINA visando a cessão
de servidores. Autoria: Executivo
Municipal.

·PROJETO DE LEI Nº 361/2015, que
altera o parágrafo 2º do art. 35 da Lei nº

3.736, de 03 de abril de 2008. O referido
projeto de lei visa assegurar ao servidor
público a oportunidade e garantia da
prestação de serviços à municipalidade
sem nenhum prejuízo ao quesito ocupação
ou recebimento de Função Gratificada.
Autoria: Executivo Municipal.

·PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº
365/2015, que denomina de Praça dos
Radioamadores o sistema de lazer do
Jardim Tangará, e dá outras providências.
Com o projeto fica denominada de Praça
dos Radioamadores o sistema de lazer
localizado na Rua António Fazan, quadra
9 na divisa com os lotes de números 07,
08, 09 e 10. Autoria: Vereador Rubinho
Gama.

·PROJETO DE LEI Nº 364/2015, que
autoriza o Município de Jaboticabal a
celebrar Convênio com o Estado de São
Paulo através da Secretaria da Fazenda
visando a cooperação técnica na área de
administração tributária, e dá
providências correlatas. Autoria:
Executivo Municipal.

A votação contou com o Substitutivo
do Projeto de Lei 367/2015, que dispõe
sobre a Estrutura e o Quadro de
Servidores do Poder Legislativo
Municipal e dá outras providências, de
autoria dos Vereadores da 16ª Legislatura
2013-2016, que foi aprovado por maioria.
Além de três projetos de inclusão, que
tiveram pedidos de urgência, todos de
autoria do Executivo Municipal:

·PROJETO DE LEI Nº 373/2015, que
dá nova redação ao art. 151 da Lei nº
3.736, de 03 de abril de 2008, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
da administração direta, autárquica e
fundacional do Município de Jaboticabal,
e dá providências correlatas.

·PROJETO DE LEI Nº 374/2015, que
dispõe sobre a abertura de créditos

adicionais especiais e suplementares que
especifica. Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir no orçamento da
Prefeitura Municipal de Jaboticabal do
exercício de 2015, créditos adicionais
especiais no valor de R$ 2.354 milhões
de reais, e no valor de R$ 870 mil reais,
totalizando R$ 3.224 milhões de reais,
destinados a execução de convênios
firmados com os Governo de São Paulo
e Federal.

·PROJETO DE LEI Nº 375/2015, que
autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional especial no orçamento
da Prefeitura Municipal de Jaboticabal do
exercício 2015, no valor de R$ 900 mil
reais, destinado à aquisição de máquinas
e equipamentos novos com recursos de
operação de crédito a ser contratada junto
ao BNDS - Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social,
através da Caixa Econômica Federal,
autorizada pela Lei nº 3.936/2009, no
âmbito do Programa de Intervenção
Viária – Provias.

A próxima Sessão Ordinária será
realizada dia 02 de março, às 20 horas.
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